
Eskimia.irچها ر شنبه 16 دی ماه 1394   25 ربیع االول 1437   6 ژانویه  2016    سال اول شماره 60   قیمت : 500 تومان 

 

اگر به فکر سالمتی خود هستید حتما به 
موسسه خیریه دیابت اصفهان 

مرکز آموزش ، کنترل و پیشگیری از دیابت سری بزنید. 

نشانی:چهارراه شکرشکن – ابتدای خیابان نشاط –طبقه فوقانی درمانگاه حضرت جواداالئمه )ع(  
تلفن های تماس با موسسه : 32239330-32239329

 شماره حسابهای موسسه جهت کمکهای مردمی           حساب بانک ملی : 0105412421000  

 حساب کارت ملی: 6037991199523949  

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رییس اجرایی دولت افغانستان: 

آمریکایی ها هنوز از ضرر وارد کردن 
به افغانستان دست برنمی دارند

نفوذ و فتنه در  انتخابات 7 اسفند »نفوذ« است. مساله  برای  برنامه اصلی دشمن 
تمام طول انقالب وجود داشته، از اولین روز پیروزی انقالب تا امروز و از امروز تا 
فردا و فرداها، اما این حرکت دشمن در زمان انتخابات نمود عینی تری به خود می 
گیرد؛ کما اینکه در گذشته شاهد آن بودیم و هنوز ضرر و زیان آن جبران نشده و به 
فرمایش مقام معظم رهبری معلوم نیست چه زمانی آن خسارت جبران خواهد شد، 
اگر قابل جبران باشد؟ اکنون در آستانه برگزاری دو انتخاب مهم و همزمان هستیم 
و دشمن نیز با برنامه برای نفوذ کارش را شروع کرده و اقدام می کند و نقشه هایش 
را از طریق نفوذ دنبال می کند؛ شواهد نشان می دهد از چند ماه قبل مساله نفوذ 
بیشتر شدکه رهبری نسبت به آن هشدار دادند، تا مردم و مسئولین هشیار شوند و 

انتخابات اسفند94هزینه های انتخابات قبل را نداشته باشد.
اساسا هر حکومتی با هر مبنایی که باشد مخالفان به دنبال این هستند که  در آن 
نفوذ کنند و آن را از بین ببرند، حکومت اگر برپایه اخالق و دین باشد، مخالفانش 
در یک مساله با هم مشترک هستند و همه آنهایی که نگاه استعماری و استکباری 

دارند، مخالف آن هستند.
انقالب اسالمی از اول  به عنوان یک قدرت مطرح بود و مخالفان هم  به دنبال تضعیف 
آن بودند؛ از طرفی هم به عنوان یک قدرت ایدئولوژیکی دینی شناخته شده بود؛ به 
همین خاطر مخالفان به صورت جدی تر به دنبال براندازی آن بودند و خواهند بود،  
به تعبیر امام خمینی)ره( تمام اسالم در برابر تمام کفر ایستاده است؛ زیرا انقالب 

اسالمی نماینده اسالم است.
امروز هم با گذشت 37 سال از پیروزی انقالب اسالمی این انقالب به نقاط مختلف 
جهان صادر شده  است و در قلب اروپا و آفریقا و آمریکای التین هم پیش رفته است، 
که زنگ خطری برای استعمارگران بود و نقشه های دشمنی با این انقالب طراحی 
شده و می شود؛ پس می توان به این نتیجه رسید که نقشه های براندازانه و فتنه در 
طول تاریخ انقالب اسالمی ایران یک نگاه و دعوای حزبی و سیاسی نیست که بتوان 
از کنار آن به سادگی گذشت. فتنه و نفوذ یک  مساله مقطعی و اتفاقی نیست؛ از 
طرفی مساله حمایت های مردمی نیز یک مساله جدید برای نسل اول و دوم نبود؛ زیرا 
دشمن در اوایل انقالب در میان سرداران بزرگ نظام  نفوذ کرده بود، چه آنهایی که 
واقعی بودند و چه آنها که جعلی بودند؛ اما حوادث 88 برای نسل سوم تازگی داشت. 
نفوذ افرادی مانند بازرگان و بنی صدر و... از جمله اتفاقات اوایل انقالب بود و در دوره 
های بعدی هم رد پای نفوذ دیده شده که با بصیرت مردم خط نفوذ نتوانسته موفقیتی 
به دست آورد. بی تردید استفاده دشمن از عناصر نهضت، سنگینی تهاجم فتنه و 
نفوذ را افزایش می دهد که به شدت آسیب رسان است و ما از این سوراخ گزیده شده 
ایم و باید که با چشم باز حرکت کنیم و اجازه ندهیم از این سوراخ خطرناک گزیده 
شویم؛ خوشبختانه تجربه تاریخی مردم ایران به خصوص  رویکرد والیت پذیری و 
بصیرت مردمی که ناشی از زمان شناسی و جریان شناسی و دشمن شناسی است، 
اجازه نمی دهد جریان نفوذ موفق شود؛ بدیهی است که دشمن از نفوذ به دنبال چیزی 
کمتر از سقوط نظام نبوده و نیست تا بتواند سیلی سنگینی را که از این ملت و دینش 

خورده است جبران کند؛ اما زهی خیال باطل.
 بدون شک امدادهای الهی، هوشیاری مردم و تیزبینی رهبری چشم فتنه ها را کور 
کرده و می کند و طبل رسوایی فتنه گران و نفوذی ها رابه صدا درمی آورد؛ انشااهلل 
انتخاباتی دشمن شکن و با حضور حداکثری انجام و نتیجه اش دشمنان را مایوس 

خواهد کرد.

کارشناس مسئول پیش بینی سازمان هواشناسی استان اصفهان گفت: شرایط 
جوی طی روزهای پنجشنبه و جمعه باعث غبارآلودگی و افزایش مواد آالینده 
با غلظت کم خواهد شد و وضعیت هوا به صورت ناسالم برای گروه های حساس 
درخواهد آمد.به گزارش کیمیای وطن، لیال امینی، در رابطه با آخرین تحوالت 
وضعیت جوی استان و شهر اصفهان اظهار کرد: با عبور موجی ناپایدار و گذرا 
از استان اصفهان، از روز سه شنبه تا اواسط روز چهارشنبه، انتظار افزایش ابر و 

وزش باد در مناطق جنوب و غرب استان و بارش...

دومین شهر موشکی سپاه 
رونمایی شد

فرصت یک ماهه چینی ها برای فاینانس 

قطار پرسرعت تهران-اصفهان اعالم انزجار مردم اصفهان نسبت به حکام آل سعود

هوای اصفهان برای 
گروه های حساس 

ناسالم می شود

انتخابات و نفوذ     

 در حوادث اخیر، افکار عمومی با ایران
 همراه شده است

  به کودکان کمک کنید با هم
 بازی کنند

 مسلمانان در هیچ کجای دنیا با ادیان الهی
 مقابله ندارند

             نماینده بسکتبال اصفهان،
آینده ساز نشد!
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حزب سبزهای آلمان، خواهان توقف 
روابط تجاری با عربستان شدند

 
اله  آیت  اعدام  به  واکنش  در  آلمان  حزب سبزهای 
شیخ النمر و 46 نفر دیگر توسط آل سعود خواهان 
با  خود  متبوع  کشور  تجاری  روابط  فوری  توقف 

عربستان سعودی شد.
»کاترین  ایرنا،  از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
در  سبزها  فراکسیون  رییس  اکارت«  گورینگ 
با  گفت وگو  در  دوشنبه  امروز  آلمان  پارلمان 
خود  حزب  صریح  مخالفت   zdf تلویزیونی  شبکه 
را  سعودی  عربستان  با  تجاری  روابط  ادامه  از 
تسلیحات  نباید  به ویژه  که  کرد  تاکید  و  اعالم 
صادر عربی  کشور  این  به  آلمان  از   نظامی 

 شود.
رییس فراکسیون سبزهای پارلمان آلمان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر نمی توان از یک وضعیت عادی 
در عربستان سعودی صحبت کرد، افزود: از سرگیری 
زمانی  تنها  باید  سعودی  عربستان  با  تجاری  روابط 
بهتر کشور  این  سیاسی  وضعیت  که  گیرد   صورت 

 شود.
نیز  آلمان  سبزهای  حزب  رییس  اوزدمیر«  »جم 
با  باید بی پروا  به رادیو »بایرن« گفت: دولت آلمان 
عربستان سعودی صحبت کند و نقض فاحش حقوق 

بشر در این کشور را مورد انتقاد قرار دهد.
وی خواهان توقف فوری صادرات تسلیحات نظامی 
این  گفت:  و  شد  سعودی  عربستان  به  آلمان  از 
که  چرا  شوند؛  صادر  عربستان  به  نباید  تسلیحات 
یعنی  کشور  این  همسایه  کشور  نابودی  برای  فقط 

یمن استفاده می شوند.
مبادالت  حجم  مجموع  میالدی   2015 سال  در 
تجاری آلمان با عربستان سعودی بالغ بر ده میلیارد 

یورو بوده است.

آیت اهلل  حضرت  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
با آقای »عبداهلل عبداهلل« رییس اجرایی دولت 
افغانستان  اقوام« در  افغانستان، مسأله »اتحاد 
کشور  این  مشکالت  عالج  راه  مهم ترین  را 
ظرفیت های  و  سوابق  به  اشاره  با  و  خواندند 
فراوان همکاری ایران و افغانستان خاطر نشان 
کردند: جمهوری اسالمی ایران »امنیت، آرامش 
و پیشرفت افغانستان« را »امنیت و پیشرفت« 

خود می داند.
ابتکار  تحسین  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
امیدواری  اظهار  و  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
افزودند:  افغانستان  در خصوص حل مشکالت 
حقیقی  شکل  ملی  وحدت  دولت  ان شاءاهلل 
مشکالت  عالج  راه  زیرا  کند؛  پیدا  واقعی  و 
اقوام  ایجاد وحدت واقعی در میان  افغانستان، 

و مسئوالن است.
هم زیستی  سابقه  به  اشاره  با  انقالب،  رهبر 
مختلف  اقوام  و  سنی  و  شیعه  مسالمت آمیز 
افغانستان  قدیم مردم  از  ما  افغانستان گفتند: 
قانع، سخت کوش،  مردمی صبور،  عنوان  به  را 
دیندار و برخوردار از ذوق ادبی می شناسیم؛ اما 
اختالفات اقوام و زمینه های دوگانگی، هر ملتی 

را ضعیف می کند.
ملت  از  ایران  حمایت های  یادآوری  با  ایشان 
به فرد  منحصر  مخالفت  جمله  از  افغانستان 
و  شوروی  اشغالگری  با  اسالمی  جمهوری 
افزودند:  افغانستانی  مجاهدان  از  حمایت 
جمهوری اسالمی، اکنون نیز در کنار افغانستان 
و میزبان حدود ۳ میلیون نفر از اتباع آن است.

هزار   16 حضور  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ایران  در  افغانستانی  فارغ التحصیل  و  دانشجو 
را فرصتی ارزشمند برای افغانستان برشمردند 
با  باید  افغانستان  و خاطر نشان کردند: دولت 
را  دانش آموختگان  این  مشوق هایی،  تعیین 
بازگشت و خدمت به کشورشان ترغیب   برای 

کند.
امکانات  با اشاره به ظرفیت ها و  انقالب،  رهبر 
و  فنی  علمی،  بخش های  در  ایران  فراوان 
و  طبیعی  منابع  وجود  همچنین  و  اقتصادی، 
افزایش  افزودند:  افغانستان  در  غنی  انسانی 
سطح همکاری ها به نفع هر دو طرف است؛ باید 

با صمیمیت و همکاری، برخی اختالفات نظیر 
مسأله آب های مرزی حل شود.

کردن  منزوی  سیاست  از  انتقاد  با  ایشان 
مجاهدان افغانستان در سال های گذشته تاکید 
عناوینی  با  مجاهدان  کردن  منزوی  کردند: 
نظیر »جنگ ساالران« سیاست غلطی است؛ در 
کشوری که در معرض تهاجم نظامی و فتنه ای 
روحیه  با  باید  مردم  خود  دارد،  قرار  فراگیر 

مجاهدت آماده دفاع از کشورشان باشند.
در  نداشتن  قدرت  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
دفاع از خود را زمینه ساز ورود و دخالت بیگانگان 
در  آمریکایی ها  که  دیدیم  افزودند:  و  خواندند 
افغانستان چقدر انسان ها را کشتند و ضررهای 
زیادی وارد کردند و هنوز نیز دست برنمی دارند.

مردم  مقاومت  روحیه  تحسین  با  انقالب  رهبر 
تجاوزهای  و  اشغالگری  مقابل  در  افغانستان 

»انگلیس، شوروی و در سال های اخیر آمریکا«، 
مردم  در  دینداری  و  مقاومت  روحیه  گفتند: 
افغانستان بسیار عمیق و در تاریخ معروف است 
که هیچ اشغالگری نتوانسته در افغانستان دوام 

بیاورد.
اول  معاون  جهانگیری  آقای  که  دیدار  این  در 
رییس جمهور نیز حضور داشت، آقای »عبداهلل 
با  افغانستان  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل« 
ملت  و  دولت  از  ایران  حمایت های  از  تشکر 
 افغانستان، گفت: تشکیل دولت وحدت ملی در 
افغانستان، نسخه خوبی بود و از مشکالت زیادی 

جلوگیری کرد.
مشکل  افغانستان،  دولت  اجرایی  رییس 
گروه های  وجود  و  ناامنی  را  کشور  این  اصلی 
با  می کنیم  تالش  گفت:  و  خواند  تروریستی 
مردم  و حمایت های  به خداوند، وحدت  توکل 

و  برادران  حمایت  و  همکاری  با  همچنین  و 
مقاومت  و  جهاد  دوران  از  که  ایرانی  دوستان 
است، مشکالت  داشته  ادامه  تاکنون همچنان 
تامین بخش ها  تمام  در  را  عدالت  و  رفع   را 

 کنیم.
رهبر  حمایت های  از  قدردانی  با  عبداهلل  آقای 
همچنین  و  افغانستان  ملت  از  انقالب  معظم 
دستور اخیر ایشان برای تحصیل دانش آموزان 
ارزشمند  حمایت های  این  افزود:  افغانستانی، 
میان  در  ایران  از  برجسته ای  و  خاص  جایگاه 

ملت و دولت افغانستان ایجاد کرده است.
برای  خوبی  زمینه های  داد:  ادامه  وی 
که  دارد  وجود  افغانستان  و  ایران  همکاری 
می کنیم  تالش  ایرانی  مقامات  با  مذاکرات  در 
بررسی و دنبال را  افزایش همکاری ها   راه های 

 کنیم.

نفوذی های مغفول مانده 
بسمه تعالی

       نفوذ در ابعاد مختلف نظام در دستور کار دشمن قرار گرفته 
است؛ لکن دشمن در همیشه تاریخ در عرصه های مختلف اگر 
مردم بیدار بودند، امکان غلبه بر خواست آنها را نداشته است؛ 
شکست دشمن همیشه آنجاهایی بوده که خالف خواسته مردم 
حرکت کرده است. در جنگ تحمیلی، ترور شخصیت های نظام 

و دانشمندان و نخبگان، توطئه ها و کودتاها ....
با هشدارها و تدابیر رهبر معظم انقالب مردم از حضور و نفوذ 
و دشمنی دشمن در الیه های آشکارو پنهان جامعه و طبقات 
از  پاسداری  که  خود  مسئولیت  به  و  یافته  آگاهی  مختلف  
ارزش ها ، آرمان ها و ارکان نظام است عمل کرده اند. بصیرت 
پنهان  الیه های  درک  و  بودن  آگاه  و  روشن بینی  همان  که 
توطئه های دشمن است، توسط دیده بان بصیر انقالب در طول 
دوران های مختلف به توده مردم داده شده است؛ هشدارهای 
مقام عظمای امامت و والیت همواره مانند چراغ روشنی بخش 
در راه و مسیر قرار داشته است و انحرافات و شبهات و دسیسه 
و فتنه گری ها را افشا کرده است؛ لذا می طلبد است  با توجه 
همراه  و  همقدم  اوال  گذشته،  دوران  مختلف  تجربه های  به 
وحدت را حفظ نمایند؛ ثانیا فرمان فرمانده فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی را در هر لحظه دریافت و اجرا کنند؛ زیرا: 
وان همه(  بیند  پیر در خشت  آینه،  )آنچه می بیند جوان در 
آنچه که بسیاری از مدعیان مسئول و غیرمسئول قادر نبوده اند 
حتی از پشت شیشه ببینند، رهبر انقالب در پشت ایده ها و 
دیوارهای ضخیم تاریخ دیده و بیدار باش آن را داده اند و امت 
گوش به فرمان، پیام را دریافت و اجرا و نتیجه آن را مشاهده 
ولی  داده اند؛  دشمن  به  آموزی  عبرت  درس های  و  کرده ا ند 
بسیاری از خواص مدعی به دلیل خودمشغولی و عدم حضور 
در این کالس بصیرت افزا و کم دقتی به پیام ها، در زمان الزم 
نتوانستند درست تشخیص بدهند و به موقع تصمیم بگیرند و 
عمل کنند؛ در نتیجه از غافله و کاروان واماندند یا اسیر خواب 
و خواب آلودگی شدند یا سرگرم چرب و شیرین دنیا؛  لذا در 
زمان امتحان سرگردان و کارشان به مردودی کشیده شد. رهبر 
معظم انقالب در پیامی به دانشجویان می فرمایند : تشکیالت 
ولی  نشود.  معبود  باشید  مواظب  دارد  ارزش  باشد،  معبد  اگر 
امروز بعضا شاهد نفوذی های مغفول مانده ای هستیم که پست 
و جایگاه و منصب های نظام تمام آمال آنها را تشکیل می دهد. 
نیستند  آن  دنبال  مقامند.  حفظ  پی  در  مختلف  انحای  به  
تمام  و  بمانند  این هستند که  دنبال  بمانند،  کاری کنند که 
تالششان حفظ مقام و منافع شخصی شان شده است و عنوان 
آنها ، معبود آنها شده است و این یک آسیب فرهنگی جدی 
است که بعضا دامن گیر نظام مدیریت جامعه شده است و جای 
خدمت به مردم و رتق و فتق و بازکردن گره های کور اجرایی، 
تدبیر جهت سرعت بخشیدن به امور و همچنین اجرایی نمودن 
سیاست های مقاومتی و حفظ میراث گران بهای فرهنگی اسالم 
شیعی را گرفته است. در این راستا الزم است تصمیم سازان و 
تصمیم گیران و متولیان امور که مردم به آنها مسئولیت داده اند 
مخصوصا نمایندگان مردم در مجلس در اظهارنظرها از مواضع 
داشته  نظر  مطمع  را  شایسته ساالری  کنند.  تبعیت  محوری 
باند  رأی محوری، دوست محوری، محله محوری،  نه  باشند، 
محوری و نهایتا منافع محوری را که آسیب جدی برای نظام و 
هم آتشی سوزنده برای خودشان -که نه چندان دور در انتظار 
آنان است- باشند. مهم رعایت حقوق مردم است که به تعبیر 
امام )ره(:  ولی نعمت ما هستند. لذا می توان نتیجه گرفت یکی 
از مصادیق نفوذ ، مدیر ناالیقی است که با پنهان شدن در پس 
حمایت های باندی .... از جایگاهی را که باید یک معبد باشد و 
در آن تالشی به عنوان تکلیف و عبادت انجام دهد، معبودی 
ساخته و همه آمال خود را در حفظ آن می بیند، از مسئولیت 
اصلی که خدمت است غافل شده اند و از عدم توان خود و از 

آنچه باید انجام دهند بی خبرمانده اند.  
باشد که در آتی شاهد برداشته شدن اینگونه مصادیق و موانع و 
آسیب ها و نفوذها در الیه های نظام از سر راه مردم  و پیشرفت 

امور کشور باشیم.
یزدانپناهی

ارامنه  اعظم  اسقف   - وطن کیمیای 
ایران  ارامنه  اصفهان و جنوب کشور گفت: 
برای مبارزه با ظلم و ستم در کنار هموطنان 
مسلمان خود قرار دارند و در این راستا تالش 

می کنند.
چاریان  بابکن  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اصفهان  استاندار  با  دیدار  در  دوشنبه شب 
که در کلیسای وانک به مناسبت آغاز سال 
نو میالدی برگزار شد، تصریح کرد: اتحاد و 
همدلی اقلیت های مذهبی، به ویژه ارامنه در 
و  صلح  در  کشورمان  تا  شده  موجب  ایران 

آرامش به سر برد. 
ایران  در  مسلمانان  و  مسیحیان  افزود:  وی 
براساس  و  یکدیگر  کنار  در  اصفهان  به ویژه 
مسالمت آمیز  صورت  به  متقابل  احترام 

زندگی می کنند. 
اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب کشور 

زندگی  همانند  انسان ها  چنانچه  اظهارکرد: 
توحیدی  ادیان  بین  که  مسالمت آمیزی 
زندگی  یکدیگر  با  دارد،  وجود  اصفهان  در 
عدالت  و  صلح  از  مملو  جهان  می کردند، 

می بود. 
با تبریک سالروز میالد حضرت محمد  وی 
)ص( که هفته گذشته پشت سرگذاشته شد، 
به هموطنان مسلمان گفت: حضرت محمد 
برقراری  برای  )ع(  عیسی  حضرت  و  )ص( 

صلح و دوستی در جهان به دنیا آمدند. 
اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب کشور با 
بیان اینکه جهان به صلح و دوستی نیاز دارد، 
افزود: متاسفانه امروز جنایات وحشتناکی با 
نام دین در دنیا انجام می شود که هیچ یک از 

آنها نشانی از دین ندارد. 
وی با بیان اینکه انسان وقتی از خدا دور شد، 
پیرو شیطان می شود و خوی حیوانی در او 

بروز می کند، اظهار کرد: جنگ، خون ریزی و 
جنایت هایی که امروز در کشورهای مختلف 

انجام می شود به همین دلیل است. 
اگر  اینکه  بیان  با  چاریان  اعظم  اسقف 
به  دارد،  نگه  پاک  را  خود  فطرت  انسان 
نمی اندیشد،  دوستی  و  صلح  جز  چیزی 
افزود: خوشبختانه در شهر و استان اصفهان 
مسلمانان و مسیحیان با صلح و صفا در کنار 

یکدیگر زندگی می کنند. 
در  اصفهان  موفقیت های  به  اشاره  با  وی 
که  خوشحالم  گفت:  مختلف  زمینه های 
اصفهان در حال پیشرفت است و مردم این 
ادامه  خود  فعالیت  به  پرنشاط  زیبا،  شهر 

می دهند. 
رهبر مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران 
از  استان  به حمایت های مسئوالن  اشاره  با 
گفت:  استاندار  به  خطاب  اصفهان  ارامنه 

و  ارامنه  کنار  در  همیشه  که  خوشحالم 
پشتیبان ما هستید.

در  کشور  ارامنه  از  نفر  هزار  هفت  حدود 
استان اصفهان سکونت دارند که بیشتر آنها 

در شهرستان اصفهان مقیم هستند.
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«« یادداشت  سیاسی

سیاست

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رییس اجرایی دولت افغانستان: 

آمریکایی ها هنوز از ضرر وارد کردن به افغانستان دست برنمی دارند

روزنامه نیویورک تایمز با بیان اینکه اروپایی ها ریاض را به دلیل 
حمایت از تفکرات افراطی در شکل گیری گروه های تروریستی 
مقصر می دانند، نوشت: در حوادث اخیر، افکار عمومی بیشتر 
با ایران همراه بوده است. به گزارش کیمیای وطن، روزنامه 
نیویورک تایمز در گزارشی با موضوع اعدام آیت اهلل نمر باقر 
النمر روحانی برجسته شیعه توسط عربستان سعودی، نوشته 
است که اروپایی ها که مدت هاست شاهد اقدامات ثبات زدای 
عربستان در منطقه هستند، به سرعت این اقدام را محکوم 
سیاست های  درباره  آن ها  نگرانی  نشانگر  مسأله  این  کردند؛ 
عربستان و »نقش این کشور در آشوب آفرینی در خاورمیانه« 
است. نیویورک تایمز مخالفت کلی اروپا با مجازات اعدام را 
کشورها  این  اخیر  انتقادی  رویکرد  مولفه های  از  یکی  تنها 
آنکه  وجود  »با  است:  نوشته  و  دانسته  عربستان  قبال  در 
دولت های اروپایی همچنان عربستان سعودی را یک نیروی 
مهم و هرچند مساله دار، برای ایجاد ثبات در منطقه می دانند 
و آن را به چشم بازاری پرسود برای تسلیحات و دیگر تولید 
اروپایی می بینند، اما نظر اروپایی ها به طرز فزاینده ای نسبت به 
حمایت و تامین مالی سعودی ها از مبلغان وهابی و سلفی -که 
به شکل گیری ایدئولوژی افراطی سنی که القاعده و داعش را 

شکل داد، کمک کرده- انتقادی شده است.«
»سول چان« نویسنده این گزارش با اشاره به توافق هسته ای 
گروه 1+5 به ایران و همچنین لزوم نقش آفرینی ایران برای 
نوشته  سوریه،  بحران  به  دادن  پایان  جهت  راهکاری  یافتن 
ایران که زمانی  اروپایی ها،  از  برای بسیاری  است: »بنابراین،  
به دلیل ادبیات ضدغربی و برنامه هسته ای اش طرد شده بود، 

اکنون در مقایسه با عربستان سعودی قابل همدردی است.«
در  مطلبی  در  خاورمیانه  امور  کارشناس  هرمان«  »راینرز 
به  نسبت  هشدار  با  آلمان،  آلگماینه«  »فرانکفورتر  روزنامه 

نوشته است: »تا  اقدامات عربستان در منطقه،  تبعات منفی 
زمانی که عربستان سعودی دایما به مقابله با ایران فکر کند، 
تمام تالش ها برای برقراری صلح در خاورمیانه شکست خواهد 

خورد.«
نیویورک تایمز نوشته است که مروری بر نظرات ابراز شده از 
سوی کارشناسان و افراد برجسته در شبکه های اجتماعی و 
رسانه ها نشان می دهد که بسیاری از اروپایی ها، عربستان را 
ایران می دانند و  با  مقصر شکل گیری تنش جدید در روابط 
می گویند ریاض با اعدام شیخ نمر این بحران را به راه انداخت 
و بعد از آن بود که با حمله به سفارت سعودی در تهران و 
پیش  از  بیش  مسأله  ایران  با  عربی  کشور  چند  روابط  قطع 

گسترش یافت. 
کارل نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین سوئد، در واکنش به 
اقدام عربستان در توئیتر نوشت که اعدام شیخ نمر »به نفع 
ثبات عربستان« نیست و اینکه تصمیم به قطع رابطه با تهران 

»اقدام بسیار بدی« بوده است. 
نیویورک تایمز با اشاره به انتقادات دولت های اروپایی از اعدام 

انگلستان  کشورها  این  میان  در  که  است  نوشته  نمر،  شیخ 
عربستان،  به  سالح  اصلی  فروشندگان  از  یکی  عنوان  به 
محتاطانه ترین موضع را اتخاذ کرد؛ تنها توبیاس الوود معاون 
انتقاد  وزیر خارجه این کشور به طور کلی از مجازات اعدام 
کرد و در عین حال به محکومیت حمله به سفارت عربستان 
در تهران پرداخت. این رویکرد لندن با واکنش نهادهای حقوق 
بشری مواجه شده است. »رپریو« از سازمان های پیشرو حقوق 
بشری در انگلیس، از دولت دیوید کامرون انتقاد کرده و گفته 

است که انگلیس نباید بر چنین »جنایاتی چشم ببندد.«
آنجا  »از  می گوید:  آمریکایی  برجسته  کارشناس  نصر  ولی 
اتحادیه اروپا به دنبال بهبود روابط با تهران است، بعد از اعدام 
شیخ نمر و حادثه سفارت عربستان، وزنه حمایت ها میان ایران 

و ریاض، به نفع تهران سنگینی می کرد.« 
وی می گوید: »اروپایی ها تنش کنونی را جدی می دانند؛ اما 
مانند کاخ سفید اعتقاد دارند که سعودی ها به دنبال مصاحبه 
با ایران نیستند و می خواهند ایران را از تمام مباحث منطقه ای 
حذف کنند و به اقدامی وادارند که روند تعامل این کشور با 
غرب مختل شود. این بحران توسط سعودی ها شکل گرفت و 
بعد هم ریاض به سرعت دست به قطع رابطه زد؛ یعنی کاری 
مانند  منطقه ای  تعامل  هرگونه  بر  باشد  پایانی  می تواند  که 

مذاکرات وین )برای صلح سوریه(.«
بیان  با  آلمان  مارشال  بنیاد  عضو  بندر«  خاویر  »گوئیالمه 
اینکه اروپایی ها از تشدید تنش میان دو کشور نگران هستند، 
می گوید: »اروپایی ها نگران هستند که روند نزدیکی به ایران 
به  نسبتا  را  توافق هسته ای  »ایران  بخورد. وی گفت:  لطمه 
خوبی اجرا کرده و انتخابات هم ماه آینده است. بنابراین روند 
عادی سازی روابط با ایران تقریبا خوب پیش می رود. به همین 

دلیل عربستان سعودی می خواهد قدرت نمایی کند.«

نیویورک تایمز:
در حوادث اخیر، افکار عمومی با ایران همراه شده است

اسقف اعظم ارامنه اصفهان:

ارامنه ایران برای مبارزه با ظلم و ستم در کنار هموطنان مسلمان خود هستند

اقتصاد مقاومتی و تحریم ها 5               
دبیرسرویساقتصاد

خارجی  سیاست  در  که  است  تنبیهی  ابزار  تحریم 
بر کشور هدف  از تحریم، فشار  استفاده می شود. هدف 
تغییر  رفتار می تواند  تغییر  این  است.  رفتار  تغییر  برای 
باشد.  اقتصادی  سیاست های  تغییر  یا  سیاسی  رفتار 
اجبار  و  ابزارهای فشار  از  اقتصادی همواره یکی  تحریم 
سطح  در  کشورها  خارجی  سیاست  اهداف  پیشبرد  در 
کارنامه  البته  است؛  قرارگرفته  توجه  مورد  بین المللی 
از  تاریک تر  خصوص  این  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
تحریم  تیغ  می تواند  آنچه  است.  بوده  دیگر  قدرت های 
مقاومتی  اقتصاد  کند،  بی اثر  حتی  و  کم اثر  و  کند  را 
بیان را  دشمن  تحریم  اهداف  از  تعدادی  زیر  در   است؛ 

 می کنیم.
اهداف واهی این تحریم ها عبارت بودند از:

• جلوگیری از نقض حقوق بشر
• مبارزه با تروریسم بین المللی

• منع گسترش سالح های هسته ای
• حمایت از حقوق کارگران

• حفظ محیط زیست
• جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی

این  از  آمریکا  هدف  مهم ترین  که  درحالی 
استیالی  حفظ  و  سیاست ها  به  رسیدن  تحریم ها 
بوده شرق  بلوک  فروپاشی  از  پس  هم  آن   خود 

 است. 
میزان تاثیرگذاری تحریم به طور شدیدی به پارامترهای 
تحریم شده  کشور  اقتصادی  ویژگی های  کننده  تعیین 

بستگی دارد. پارامترهایی همچون:
• روابط تجاری و اقتصادی

• ساختار اقتصادی
• تولید ناخالص ملی

• درآمد سرانه
• نرخ رشد

• درصد صادرات به تولید ناخالص داخلی
• درصد واردات به تولید ناخالص داخلی

• جریان ورود و خروج سرمایه
• عضویت در سازمان ها وموافقت نامه های منطقه ای

• شدت نیاز به کاالهای استراتژیک مانند نفت و نظایرآن
طور  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها  بیشتر 
یک جانبه از طرف آمریکا انجام شده است؛ البته ایران 
نیز از آن استقبال کرد؛ چرا که تحریم ها قدرت استقالل 
و خودکفایی را افزایش داد و شرایط را مثبت و قوت و 
قدرت را افزون نمود. می توان گفت با توجه به پایبندی 
انقالب  ارزش های  و  اصول  به  ایران  ملت  و  مسئوالن 
کشورمان  با  آمریکا  خصمانه  سیاست های  اسالمی، 
است  این  دارد  اهمیت  آنچه  اما  داشت؛  نخواهد  پایانی 
که باید در این برهه حساس نیز با تمام توان و ظرفیت 
 در مقابل این سیاست های خصمانه ایستادگی و مقاومت

 کرد. 
در کنار استفاده از کلیه ظرفیت های دیپلماتیک جهت 
باید  تحریم ها،  سختی  از  کاستن  و  منفی  آثار  زدودن 
با  شود؛  انجام  مقابله ای  اقدامات  نیز  کشور  داخل  در 
با عنوان های  نامگذاری سال ها  اطمینان می توان گفت 
اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری که نشان از درایت 
موضوع  طرح  همچنین  و  داشته  له  معظم  هوشیاری  و 
اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان، از مهم ترین اقدام ها در 
این زمینه محسوب می شود؛ مسئولین نظام باید به دور 
از هرگونه درگیری جناحی و حزبی، از همه توان خود 
برای جامه عمل پوشاندن به آنها استفاده کنند و مردم 
از پیش همراهی  امر، بیش  را دراین  باید مسئوالن  نیز 
نمایند؛چرا که سربلندی و موفقیت در این مسیر دشوار، 
نیازمند همدلی و همزبانی و همکاری صمیمانه مسئوالن 

و مردم خواهد بود.

دومین شهر موشکی سپاه 
رونمایی شد 

رییس  بازدید  با  سپاه  فضای  هوا  نیروی  موشکی  شهر  دومین 
مجلس از آن، رسما رونمایی شد.

به گزارش کیمیای وطن، سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم 
بزرگی  موشکی  شهرهای  کشور،  شهرهای  اکثر  در  که  کرده 
احداث کرده که از دید و تیر دشمن در امان است و در صورت 

نیاز، از آنها استفاده خواهد شد.
در همین زمینه، مهر ماه سال جاری بود که برای نخستین بار 
آن  از  تصاویری  و  رونمایی  سپاه  موشکی  شهرهای  از  یکی  از 
توسط نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر 
شد. رونمایی از نخستین شهر موشکی سپاه در رسانه های جهان 
بسیار بازتاب داشت و موجب شگفتی بسیاری شد. سردار امیر 
علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران همان 
 500 اعماق  در  ما  موشکی  پایگاه های  بود:  کرده  اعالم  موقع 

متری زمین، آماده مقابله با تهدیدهای دشمنان هستند. 
وی تاکید کرده بود: پایگاه های زیرزمینی موشک های دور برد 
جمهوری اسالمی ایران در همه استان ها و شهرهای این مرز و 
بوم، مستقر و آماده هستند و در اعماق 500 متر زیر کوه های 

بلند قرار دارند. 
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
است،  برخوردار  کامل  ثبات  از  ناامن  میان کشورهای  در  ایران 
نیروهای مسلح  نتیجه تالش شبانه روزی همه  این  گفته است: 
ایران  ملت  است؛  انتظامی  نیروی  و  ارتش  بسیج،  سپاه،  از 
تأکید  وی  نمی برد.  پیش  از  کاری  هیچ  دشمن  باشد  مطمئن 
اشتباهی  اگر  اما  نیست؛  جنگی  هیچ  آغازکننده  ایران  کرد: 
مانند  زمین  اعماق  از  موشکی  پایگاه های  زند،  سر  بیگانه  از 
خانمان سوز دشمن  برای  این  و  می کند  فوران   آتشفشان 

 است. 
اولین شهر موشکی  از  از رونمایی  با گذشت حدود ۳ ماه  حاال 
سپاه، امروز علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی از یکی 
کرده  بازدید  سپاه  هوافضای  نیروی  موشکی  شهرهای  از  دیگر 

است. 
جمله  از  مختلفی  موشک های  بازدید،  این  از  منتشره  فیلم  در 
عنوان  به  کیلومتر   1۷00 برد  با  عماد  بالستیک  موشک 

جدیدترین موشک بالستیک ایران دیده می شود. صاحب نیوز

«« یادداشت  مدیر مسوول
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کارشناس مسئول پیش بینی سازمان هواشناسی 
استان اصفهان گفت: شرایط جوی طی روزهای 
افزایش  و  غبارآلودگی  باعث  جمعه  و  پنجشنبه 
مواد آالینده با غلظت کم خواهد شد و وضعیت 
حساس  گروه های  برای  ناسالم  صورت  به  هوا 

درخواهد آمد.
رابطه  امینی، در  لیال  به گزارش کیمیای وطن، 
استان و شهر  با آخرین تحوالت وضعیت جوی 
و  ناپایدار  موجی  عبور  با  کرد:  اظهار  اصفهان 
گذرا از استان اصفهان، از روز سه شنبه تا اواسط 
روز چهارشنبه، انتظار افزایش ابر و وزش باد در 
مناطق جنوب و غرب استان و بارش به صورت 
روز  اواخر  از  داشت؛  خواهیم  را  برف  و  پراکنده 
چهارشنبه به تدریج جوی پایدار بر استان حاکم 
خواهد شد. وی افزود: این شرایط طی روزهای 
افزایش  و  غبارآلودگی  باعث  جمعه  و  پنجشنبه 
مواد آالینده با غلظت کم خواهد شد و وضعیت 
حساس  گروه های  برای  ناسالم  صورت  به  هوا 
پیش بینی  مسئول  کارشناس  آمد.  درخواهد 
کرد:  تاکید  اصفهان  استان  هواشناسی  سازمان 

امروز شاخص آالیندگی هوای شهر اصفهان زیر 
۵۰ بوده و هوا پاک است. وی اضافه کرد: طی ۲۴ 
استان  نقاط  سردترین  و  گرم ترین  آینده  ساعت 
خور و بیابانک با ۱۱ درجه باالی صفر و بویین 

در  و  است  صفر  زیر  درجه   ۱۴ با  میاندشت  و 
همین مدت دمای هوای شهر اصفهان به حداکثر 
۸ درجه باالی صفر و حداقل ۱ درجه زیر صفر 

خواهد رسید.

فرصت یک ماهه چینی ها برای فایننس 

قطار پرسرعت تهران-اصفهان

بیان  با  زیربناهای حمل ونقل کشور  توسعه  و  مدیر عامل شرکت ساخت 
اینکه پیش نویس فاینانس این پروژه اصالح و نهایی و تحویل چینی ها شد، 
گفت: به طرف چینی یک ماه فرصت دادیم تا کارهای فاینانس پروژه قطار 

پرسرعت تهران- قم-اصفهان را انجام دهد.
به گزارش کیمیای وطن، علی نورزاد درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه 
قطار پرسرعت تهران- قم-اصفهان گفت: پیش نویس فاینانس این پروژه 

اصالح نهایی شد و به چینی ها تحویل داده شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: پیش نویس فاینانس پروژه هم اکنون 
در کشور چین است و به طرف چینی یک ماه فرصت دادیم تا بررسی های 
مربوط به خواسته های قراردادی و مشخصات فنی برقراری فاینانس پروژه 
قطار پرسرعت تهران- قم-اصفهان را انجام دهد. سپس طرف چینی ۸ ماه 

برای طراحی روسازی پروژه فرصت دارد.
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: 
فاینانس  تامین  از  انشاءاهلل پس  و  تکمیل شود  زیرسازی مسیر  قرار شد 

علمیات روسازی آغاز می شود.
قطار  پروژه  قرارداد  اینکه  بیان  با  نصرآزادانی  مسعود  اساس  همین  بر 
پرسرعت تهران- قم-اصفهان با طرف چینی از نوع EPCF است، گفت: 
تهران- برهمین اساس طرف چینی، طراحی زیرسازی و روسازی قطعه 

قم، روسازی قطعه قم-اصفهان، ایستگاه ها، عالیم و شبکه های باالسری را 
برعهده دارد. هرچند کار زیرسازی ۲۱۰ کیلومتر از ۲۴۰ کیلومتر قطعه 
قم-اصفهان هم انجام شده، اما الزم است چینی ها همین بخش را هم چک 

کنند؛ چون باید مسئولیتش را بپذیرند.
معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
تخصص  از  بهره مندی  با  پروژه  کار  درصد   ۶۰ کرد:  اضافه  کشور  نقل  و 
تامین  شامل  دیگر  درصد   ۴۰ و  اجرا  ایرانی  شرکت های  ظرفیت های  و 
تجهیزات همچون ریل سوزن و سیستم های ارتباطی از چین وارد می شود.

ابتدا قطعه تهران-قم مجوزی برای اجرای فاینانس نداشت و قرار بر ارتقای 
خط موجود بود؛ اما بعد تصمیم گیری شد که ارتقای مسیر به شکل قطار 
پرسرعت انجام شود. بر همین اساس، مجوز فاینانس برای قطعه تهران-قم 
فاینانس قطار  اینکه فقط  بهتر به جای  به عبارت  از دولت اخذ شد.  نیز 
تهران- پروژه  فاینانس  به  باشد،  قم-اصفهان  قطعه  به  مربوط  پرسرعت 
تهران- پرسرعت  قطار  پروژه  اجرای  زمان بندی  شد.  تعریف  قم-اصفهان 

قم-اصفهان ۴ ساله است و به گفته مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور عملیات زیرسازی قطعه قم-اصفهان بیش از 

۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 اتحاد نفتی ایران-روسیه برای

 مهار عربستان
 نماینده سابق ایران در اوپک، خواستار هماهنگی ایران و روسیه برای مهار سیاست های 
نفتی عربستان شد و گفت: این کشور حتی با ارایه تخفیف نمی تواند مانع از سرگیری 
صادرات نفت ایران به اروپا شود. به گزارش کیمیای وطن، سید محمدعلی خطیبی 
درباره احتمال اعمال سیاست های شیطنت آمیز توسط عربستان در بازارهای نفتی ایران 
در دوران پساتحریم، گفت: پیش بینی می شود با لغو تحریم ها، تولید و صادرات نفت 
ایران در مرحله اول حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. نماینده سابق ایران در 
اوپک با اعالم اینکه عربستان سعودی در دوران تحریم های نفتی ایران، بازارهای ایران را 
تصاحب کرد، تصریح کرد: در طول دوران ۲ تا ۳ سال تحریم های نفتی ایران، عربستان 

سعودی از هیچ اقدامی برای تضعیف ایران در بازارهای جهانی نفت خودداری نکرد.
««عربستان پیاده نظام تحریم نفت ایران بود

مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه عربستان سعودی در 
دوران تحریم های نفتی ایران نقش پیاده نظام را بازی می کرد، اظهار داشت: عربستان 
سعودی بود که پیش از اعمال تحریم ها علیه ایران به بازارها و مصرف کنندگان بزرگ 
نفت به ویژه در اروپا این اطمینان خاطر را داد که در صورت تحریم ایران، هیچ گونه 
کمبود نفتی در بازار احساس نخواهد شد. این تحلیلگر بازار نفت با یادآوری اینکه با 
اطمینان خاطر عربستان سعودی، اروپایی ها خرید نفت از ایران را تحریم کردند، بیان 
کرد: پیش از اعمال تحریم ها علیه نفت ایران قیمت نفت در بازار جهانی بیش از ۱۰۰ 
دالر بود که حتی پیش بینی می شد در صورت تحریم نفتی ایران، قیمت هر بشکه طالی 
سیاه به بشکه ای ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر افزایش یابد. وی ادامه داد: اما با اطمینان خاطر 
عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی متحدش و افزایش قابل توجه عرضه نفت 
به بازار، غربی ها تحریم نفتی ایران را اجرایی کردند. خطیبی با اعالم اینکه عربستان 
ایران و حتی در طول دو سال گذشته که مذاکرات  سعودی در دوران تحریم نفتی 
هسته ای ایران با غرب در حال انجام بود، برای تضعیف بازار نفت ایران کم  فروشی نکرد، 
تبیین کرد: با این وجود حتی در صورت سرد شدن روابط سیاسی تهران و ریاض، هیچ 
 گونه نگرانی برای افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران در دوران پسا تحریم وجود 
ندارد. نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه هم اکنون ایران در بازارهای جهانی 
دارای خریداران و بازارهای سنتی نفت است، گفت: قطعا کشورهای مختلف اروپایی با 
لغو تحریم ها اقدام به از سرگیری واردات نفت از ایران می کنند و حتی افزایش عرضه 
و یا قیمت شکنی عربستان سعودی نمی تواند مانعی برای افزایش تولید و صادرات نفت 
ایران باشد. وی بار دیگر با تاکید بر اینکه عربستان از هیچ تالشی برای تضعیف نفت بازار 
نفت ایران در دوران تحریم و حتی پساتحریم فروگذار نمی کند، یادآور شد: در طول دو 
سال گذشته با افزایش عرضه شدید نفت و دستکاری قیمت ها، عربستان قیمت نفت را 

از بشکه ای بیش از ۱۰۰ دالر به کمتر از ۳۵ دالر کاهش داده است.
««اتحاد نفتی ایران-روسیه برای مهار عربستان

خطیبی در ادامه با اشاره به ضرورت به کارگیری دیپلماسی فعال انرژی توسط وزارت 
نفت به منظور مذاکره با کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت که با ایران دارای سطح باالی 
روابط سیاسی هستند، اظهار داشت: از این رو پیشنهاد می شود مسئوالن وزارت نفت با 
کشورهای روسیه، ونزوئال، عراق، الجزایر و اکوادور به منظور هماهنگی بیشتر و بازگشت 

ثبات قیمت ها به بازار نفت، مذاکراتی را آغاز کنند.
مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اعالم اینکه یکی دیگر از 
اقدامات عربستان سعودی، تخریب جایگاه اوپک و تضعیف این سازمان از یک اوپک 
تاثیرگذار به یک اوپک بی خاصیت بوده است، تصریح کرد: از این رو ایران می تواند با 
همکاری سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت عضو اوپک و غیر عضو اوپک، زمینه را 

برای بازگشت ثبات قیمتی به بازار نفت فراهم کند.
««صادرات نفت ایران به اروپا ازسرگرفته می شود

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش ضریب امنیت انرژی خط قرمز مصرف کنندگان بزرگ 
نفت و انرژی در جهان است، تاکید کرد: عربستان سعودی حتی اگر بیشترین تخفیف 
را در فروش نفت خود ارایه کند، باز هم کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی، نفت خام 

از ایران خریداری خواهند کرد.
خطیبی با تاکید بر اینکه هیچ یک از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان خود را صرفا 
دنبال  به  مصرف کنندگان  شد:  یادآور  نمی کنند،  کشور  یک  تولیدی  نفت  به  وابسته 
متنوع سازی منابع تامین انرژی خود هستند و از این رو عربستان نمی تواند با بازی با 
قیمت ها یا افزایش عرضه، بیش از شرایط فعلی خللی در روند افزایش صادرات نفت 

ایران ایجاد کند.

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم می شود

????????

بیمه،  بانک داری،  تخصصی  نمایشگاه  چهارمین 
بورس و فرصت های سرمایه گذاری از ۱7 تا ۲۰ 
دی با حضور ۶۰  مشارکت کننده از استان های 
و  اردبیل  زنجان،  گیالن،  تهران،  اصفهان، 
المللی  بین  نمایشگاه های  محل  در  خوزستان 
برگزار  مترمربع   ۳۵۰۰ در  و  اصفهان  استان 

خواهد شد.  
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اصفهان،  استان  المللی 
کشاورزی،  بانک  اصفهان،  کشاورزی  و  معادن 
مرکز  و  اصفهان  دارایی  و  اقتصاد  کل  اداره 
توکا  اصفهان،  استان  گذاری  سرمایه  خدمات 
اداره  ایرانیان،  مهر  الحسنه  قرض  بانک  فوالد، 
کل فرودگاه های استان اصفهان، اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری اصفهان و صندوق ضمانت 
شاخص  مشارکت کنندگان  از  ایران  صادرات 
و  بورس  بیمه،  بانک،  نمایشگاه  دوره  چهارمین 

فرصت های سرمایه گذاری هستند. 
همچنین در کنار شرکت کنندگان داخلی، شرکت 
سرمایه گذار اماراتی در حوزه ساختمان سازی و 
مجتمع های تجاری نیز حضور دارد که از لحاظ 

بعد بین المللی نمایشگاه حایز اهمیت است.
قرار گرفتن موضوع فرصت های سرمایه گذاری 
در عنوان امسال این نمایشگاه و نیز تالش برای 
جذب مشارکت کنندگان به صورت تخصصی تر، 
بیمه،  بانک،  نمایشگاه  دوره  چهارمین  تفاوت 
بورس و فرصت های سرمایه گذاری از دوره های 
گذشته خود است. همچنین با توجه به شرایط 

جدید اقتصادی بعد از دوران تحریم، برپایی این 
اهمیت  از  خصوصی  بخش  نظر  در  نمایشگاه 

زیادی برخوردار است. 
این نمایشگاه روز ۱7 دی ماه با برگزاری مراسم 
کار  به  آغاز  مسئوالن  حضور  با  چینی  روبان 
میزبان   ۲۱ تا   ۱۵ بازدید  ساعات  در  و  می کند 

عالقه مندان خواهد بود.
سرویس های  تخصصی  نمایشگاه  ««اولین 
بهداشتی، شیرآالت ساختمانی و تجهیزات 

نوین آشپزخانه
همچنین اولین نمایشگاه تخصصی سرویس های 
بهداشتی، شیرآالت ساختمانی و تجهیزات مدرن 
این  با  همزمان   )Sanitex۲۰۱۶( آشپزخانه 
نمایشگاه و از ۱7 تا ۲۰ دی در ساعات برگزاری 
۱۵ تا ۲۱ در محل برگزاری نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان میزبان عالقه مندان است.

نمایشگاه های  شرکت  رسانه  واحد  گزارش  به 

در  نمایشگاه  این  اصفهان،  استان  بین المللی 
غرفه   ۳۵ قالب  در  خود  برگزاری  سال  اولین 
و  کرمان  یزد،  اصفهان،  تهران،  استان های  از 
خراسان رضوی در متراژ مفید سه هزار و 7۰۰ 
متر مربع در دو سالن نقش جهان و نصف جهان 

برگزار می شود. 
بازدیدکنندگان می توانند محصوالتی مانند انواع 
سرویس های  تزیینی،  سرامیک های  و  کاشی 
تجهیزات  و  ساختمانی  شیرآالت  بهداشتی، 
مطرح  برندهای  غرفه  از  را  آشپزخانه  نوین 
بلندا،  ابرش،  دیاکو،  البرز،  شیرآالت  همچون 
نیز  و  رهانه  و  طهورا  الریس،  صنعان،  آداک، 
فخار،  سرام،  درین  رفسنجان،  برلیان  کاشی 
صدراسرام،  سرام،  ایفا  کویر،  الماس  ساناز، 
بازدید سرام  نگین  و  کورش  ارگ،   رباط، 

 کنند.
بهداشتی،  سرویس های  نمایشگاه  اولین  در 
شیرآالت ساختمانی و تجهیزات نوین آشپزخانه 
الماس  و  ساختمان  و  سرامیک  نشریه های 
بازدید  همچنین  داشت.  خواهند  حضور  نیز 
هیئت های خارجی، برگزاری نشست هم اندیشی 
و  دی   ۱9 روز  در  انبوه سازان  انجمن  اعضای 
معرفی اولین شیر آب بدون رسوب در ایران از 

برنامه های جانبی این نمایشگاه خواهد بود.  
اقلیم  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب  است  گفتنی 
کردستان عراق و رییس اتاق بازرگانی سلیمانیه 
عمل  به  بازدید  نمایشگاه  این  از  نیز  عراق 

می آورند.

برگزاری چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصت های سرمایه گذاری

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: از ۱7۰ هزار بهره بردار استان، یک هزار و ۲۰۰ بهره بردار 
برتر  تولیدکننده  و  پیشرو  کشاورز  عنوان  به  ترویجی  مددکار 

استان شناخته شدند.
 به گزارش کیمیای وطن، محمدرضا کی در جمع خبرنگاران 
تولیدی،  فعالیت های  تمام  سرلوحه  آموزش  اینکه  بیان  با 
کشاورزی، صنعتی و خدماتی است، اظهار کرد: استان اصفهان با 
وجود خشکسالی، اقدامات مفیدی در بخش های فنی، مدیریت 

آب و خاک انجام داده است.
از طریق  تمام بخش ها  زیرساخت  آموزش  اینکه  بیان  با    وی 
در  بهره بردار  ۱7۰هزار  افزود:  است،  تابع  شهرستان های 
استان  سطح  در  طیور  و  آبزیان  کشاورزی،  مختلف  حوزه های 

فعالیت دارند.
استان  کشاورزی  جهاد  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر   
اصفهان، با بیان اینکه آموزش های مهارتی و یک روزه سازمان 
در سال گذشته شامل ۵۰ هزار و ۳۸۰ نفر روز بوده است، ادامه 
داد: با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی در سال گذشته آموزش 
کار  دستور  در  تسهیالت  درخواست  متقاضیان  به  موضوع   ۱۳

قرار گرفت.
سطح  در  کارگروه   ۸ گذشته  سال  در  کرد:  تصریح  افالکی    
استان تشکیل شد که طی آن ۱۶ هزار و ۵۶9 نفر جهت آموزش 
طیور،  زمینه  در  آموزش ها  این  داشتند.  تسهیالت  درخواست 
در  که  بود  خوراکی  قارچ  پرورش  و  کشاورزی  تبدیل  صنایع 
سال جاری نیز سیاست این است که توزیع تسهیالت به صورت 
یکنواخت باشد تا میان  تولیدات و محصوالت تعادل ایجاد شود.

 وی با اشاره به اینکه در زمینه قرنطینگی دامپزشکی تا حدودی 

موفق بوده ایم، اضافه کرد: در سال گذشته آموزش های متداول 
روزانه جهاد کشاورزی در رشته باغبانی و گرایش های مختلف 
برای  نفر   ۳۰۰ و  هزار   ۵۰ شامل  آبزیان  و  طیور  دام،  زراعت، 

گروه های هدف بوده است.
استان  کشاورزی  جهاد  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر    
اقدامات  نیز  ترویجی  رسانه های  زمینه  در  گفت:  اصفهان 
برنامه  گذشته  سال  در  که  طوری  به  شد؛  انجام   مناسبی 
پویش رویش با موضوع بحث های کشاورزی و از طریق همکاری 

صدا و سیمای استان ۴۴ برنامه در این خصوص اجرا شد.
 افالکی با اشاره به اجرای برنامه های رادیویی در سال گذشته 
و  هزار  یک  با  برابر  که  داشتیم  رادیویی  ۱۱۴برنامه  گفت: 
7۱۰دقیقه به زبان ساده برای استفاده بهره برداران مطالبی بیان 
به  فشرده  لوح  یک  توسط  رویش  پویش  برنامه های  تمام  شد. 

تمام شهرستان های تابع ارسال شده است.
برنامه های  که  هستیم  استانی  نخستین  اینکه  بیان  با  وی    
به  توجه  با  داد:  ادامه  دادیم،  انجام  گونه  بدین  را  آموزشی 
سال  آموزشی  برنامه   ۴۴ از  استان،  شرق  مناطق  خشکسالی 
همکاری  با  خشکسالی  مدیریت  ویژه  برنامه   ۱۲ گذشته 

بخش های تخصصی اجرا شد.
استان  کشاورزی  جهاد  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر    
اصفهان گفت: از ۱7۰هزار بهره بردار، یک هزار و ۲۰۰ بهره بردار 
برتر  تولیدکننده  و  پیشرو  کشاورز  عنوان  به  ترویجی  مددکار 

استان شناخته شدند.
  افالکی با بیان اینکه در ۱۰سال گذشته و در راستای تحقق 
بخش  کنار  در  خصوصی  شرکت های  اساسی  قانون   ۴۴ اصل 
نیروهای  تمام  قانون  این  با  داد:  ادامه  کردند،  فعالیت  دولتی 

سازمان تخلیه شد و با همکاری نظام مهندسی و جهاد کشاورزی 
در راستای تقویت شرکت ها حرکت کردیم تا ضمن ترمیم بخش 
در  شوند.  تقویت  نیز  خصوصی  بخش  دانش آموختگان  دولتی، 
و  فنی  خدمات  شرکت،   ۱۳7 اصفهان  استان  در  حاضر  حال 
فعال  شرکت   ۶7 تعداد   این  از  که  می دهند  ارایه  مشاوره ای 

هستند.  
وی با بیان اینکه در هر شهرستان ۲ یا ۳ شرکت وجود دارد، 
افزود: ۲۴ مرکز جهاد کشاورزی در پیکره جهاد کشاورزی وجود 
نمایشگاه  روابط عمومی سه  با همکاری  دارد. در سال گذشته 
و  تکنولوژی  و  دام  و  طیور  آبیاری،  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
نهادهای کشاورزی برگزار شد؛ امسال نیز در آذر ماه نمایشگاه 

آبیاری و تجهیزات کشاورزی برگزار شد.
استان  کشاورزی  جهاد  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر   
ترویجی  الگوی  سیاست های  از  یکی  اینکه  بیان  با  اصفهان 
در  است، گفت:  مزرعه  داخل  در  آموزشی  برگزاری کالس های 
سال گذشته ۴۴ سایت سیاست های الگوی ترویجی و یک کانون 
با یک کشاورز اصلی و ۳۰  این طریق  از  یادگیری داشتیم که 

کشاورز برای یادگیری به صورت حلقه ای به هم متصل شدند.
  وی به تولید متوسط گندم در استان در سال گذشته اشاره 
تولید  هکتار  هر  در  گندم  تن   ۴.۲ گذشته  سال  افزود:  و  کرد 
شد که این میزان در سال جاری به شش تن و ۸۲۱ کیلوگرم 

رسیده است.
 مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با اشار به آمار 9 ماهه سال جاری، ادامه داد: در این مدت ۳۵ 
هزار و ۵۶۵ نفر آموزش برای جامعه هدف انجام شد. هم چنین 
خوشبختانه نظام صنفی استان در جایگاه خوبی قرار گرفته است 

و آموزش های مفیدی  از طریق نظام صنفی انجام می شود. وی 
به نمایشگاه دام و طیور و نمایشگاه نهادهای کشاورزی اشاره 
ماه  بهمن    ۱۴ تا   ۱۱ از  و   ۶ تا   ۳ از  ترتیب  به  افزود:  و  کرد 
تهران  استان  از  اصفهان پس  برگزار می شوند.  نمایشگاه ها  این 

موفق ترین استان در زمینه برگزاری نمایشگاه است.
استان  کشاورزی  جهاد  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر    
اصفهان به نظام نوین برنامه های کشاورزی در سال آینده اشاره 
کرد و ادامه داد: با توجه به مشکالت و تهدیدات بخش کشاورزی 
چهار کارگروه تخصصی ویژه منطقه ای تشکیل شد تا موضوعات 
تولید محصوالت سالم، کارگروه حفظ زمین با مدیریت اراضی 
و خاک هر  با همکاری مدیریت آب  نوین  آبیاری شیوه های  و 
شهرستان و هم چنین کارگاه نقش هواشناسی کشاورزی جهت 
از رخدادهای کشاورزی مانند سرمازدگی را بررسی  جلوگیری 

کند. 

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها گفت: 
براساس قانون باید برنامه پنج ساله ششم حتما در اجالس 
مجلس  به  آن  از  بعد  و  بررسی  استان ها  شورای  عالی 

شورای اسالمی ارایه شود.
به گزارش کیمیای وطن، حسین میرزاییان در نشست 
بادرود  شهر  شورای  محل  در  که  خبرنگاران  با  خبری 
عالی  شورای  اخیر  جلسه  خصوص  در  شد،  برگزار 
جلسه  یکمین  و  بیست  کرد:  اظهار  کشور  استان های 
قدیمی مجلس شورای  در محل  استان ها  عالی  شورای 
نوبخت معاون رییس جمهور و رییس  با حضور  اسالمی 

سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور برگزار شد.
ابتدای جلسه بصیری پور -رییس شورای  افزود: در  وی 
عالی استان ها- درباره دستور کار جلسه، حماسه 9 دی و 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری مطالبی را مطرح کرد 
و در ادامه بعضی از اعضا مشکالت حوزه کاری خود را 

عنوان کردند.
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها تصریح 

کرد: در این جلسه بنده به عنوان نماینده استان اصفهان 
در شورای عالی استان ها بر بحث تنها راه نجات از رکود 
اقتصاد مقاومتی تاکید و به دولت توصیه کردم که تنها 
راه نجات از رکود اقتصادی در کشور تبعیت از منویات 
رهبر معظم انقالب آیت اهلل خامنه ای در خصوص اقتصاد 
اقتصاد  تحقق  طرح  باید  هم  دولت  و  است  مقاومتی 

مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد.
وی در خصوص بیان مشکالت استان اصفهان در جلسه 
مذکور گفت: متاسفانه مسئوالن کشور استان اصفهان را 
به عنوان یک استان برخوردار می پندارند؛ اما خبر ندارند 
بحران آب،  استان دچار  این  اکثریت شهرستان های  که 
از  جلسه  این  در  هستند،  اشتغال  صنعت،  کشاورزی، 
مسئوالن خواسته شد تا به جد این مشکالت را پیگیری 

و حل نمایند.
اینکه  درخصوص  جلسه  این  در  کرد:  اضافه  میرزاییان 
در  حتما  ششم  ساله  پنج   برنامه  قانون  باید  براساس 
از آن  اجالس عالی شورای استان ها بررسی شود و بعد 

امر  به مسئوالن  ارایه گردد،  به مجلس شورای اسالمی 
تذکر داده شد.

استان ها  عالی  شورای  اخیر  جلسه  در  کرد:  بیان  وی 
احکام  صدور  عدم  به  نسبت  فرهنگیان  نارضایتی  به 
در  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجو-معلمان  استخدامی 
خواسته  مسئوالن  از  و  شد  اشاره  نیز   9۳-9۲ سال 
مرتفع را  آن  و  شوند  وارد  نیز  مسأله  این  به  تا   شد 

کنند.
در  استان ها  عالی  شورای  در  اصفهان  استان  نماینده 
مذکور  جلسه  در  نیز  شهرستان  مسایل  طرح  خصوص 
شهر  مشکالت  جلسه  این  حاشیه  در  داشت:  اظهار 
نطنز، بخش امامزاده و شهر بادرود در خصوص کاهش 
۵ درصدی رقم اخذ مالیات از مؤدیان مالیاتی، یک ماه 
کارکنان  و  فرهنگیان  نشده  استفاده   مرخصی  پاداش 
دولت، میزان تعرفه برق برای بخش امامزاده )بادرود( و 
گاز برای شهر نطنز و بخش مرکزی به صورت مکتوب و در 

قالب نامه های جداگانه مسئوالن تحویل شد.

فرمانده انتظامی اصفهان: 

۵ میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان کشف شد 
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: یک محموله کاالی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در 
ایست و بازرسی شهید امامی در شهرستان شهرضا کشف شد. به گزارش کیمیای وطن، به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی درباره کشف ۵ میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در اصفهان اظهار داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید 
امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل و نظارت بر خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون 

که از جنوب کشور به مقصد تهران در حرکت بود، مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
 وی افزود: در بازرسی از این خودرو، یک هزار و ۱۰۰ کارتن آدامس خارجی قاچاق فاقد 
هرگونه مدارک مثبت گمرگی کشف شد. فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش این محموله 
را ۵ میلیارد ریال دانست و بیان کرد: در این رابطه راننده کامیون دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد . وی تصریح کرد: قاچاق کاال 
قدرت فراوانی در تخریب منابع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد و می تواند آثار نامطلوبی به 
دنبال داشته باشد که شاخص ترین آن ها لطمه به اقتصاد کشور و در نتیجه تضعیف اقتصاد ملی 
و ایجاد چالش های امنیتی است ؛ مردم به عنوان شاه کلید مبارزه با این پدیده شوم، می توانند 
مبارزه این  در  پلیس  یاری گر  اقتصادی  سوداگران  فعالیت  پیرامون  اطالعات خود  ارایه   با 

 باشند.

فعالیت 1200 مددکار ترویجی پیشرو در استان اصفهان

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها خواستار شد

براساس قانون باید برنامه پنج ساله ششم در اجالس عالی شورای استان ها بررسی شود

«« مخابرات

 سامانه  پاسخگویی ۵000  -  کلید 1  :

  )امورمشتریان(                                                                                                                                
 قسمت سوم  

-  ثبت درخواست ها، نیازها ، پیشنهادات ورفع 
مشکالت مربوط به خدمات وسرویس های تلفن ثابت 

)آشنایی اول( 
- بررسی، راهنمایی و رفع نیازهای اطالعاتی مشترکین 
 ADSL درخصوص مسایل مربوط به اینترنت پر سرعت

- ثبت، دریافت و راهنمایی مشترکین در زمینه 
سرویس های خاص و دیتا 

-  راهنمایی مشترکین درخصوص سایر سرویس های 
مخابراتی 

- بررسی علل تاخیر در رفع خرابی تلفن ثابت 
)۲۰۱۱7(

- پیگیری مسایل مربوط به توزیع قبوض 
-  بررسی موارد مربوط به عملکرد درگاه های پرداخت 

مانند سامانه ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ درخصوص  وصولی، 
پرداخت، تعرفه و...

- ارتباط با واحدهای فنی و پیگیری اختالالت شبکه 
- دریافت، دسته بندی و اعالم نیازهای 

مشترکین به مسئولین مربوطه                                                                                                                                           
                                 

  ادامه دارد ...

                    



 تجمع مردم اصفهان در اعتراض
 به اعدام شیخ نمر

کیمیای وطن: مردم اصفهان در اعتراض به اعدام آیت اهلل شیخ نمر 
انقالب، جنایت آل سعود در به  با تجمع در میدان  صبح سه شنبه 
مردم  کردند.  محکوم  را  عربستان  شیعیان  رهبر  رساندن  شهادت 
در  تجمع  با  دیروز  کشور صبح  برخی شهرهای  با  همزمان  اصفهان 
میدان انقالب این شهر، جنایات آل سعود و اقدام ظالمانه این رژیم را 
در اعدام آیت اهلل شیخ نمر محکوم کردند. مردم اصفهان با شعارهای 
مرگ بر آل سعود، مرگ بر تکفیری و مرگ بر تروریست، فریاد خشم 
خود از را جنایات صورت گرفته، به گوش حاکمان ظالم جهان به ویژه 
با  تجمع  این  در  اصفهان  مردم  همچنین  رساندند.  سعود  آل  حکام 
پالکاردهای خود شهادت آیت اهلل نمر را تبریک گفتند وآن را آغازی 

برای تمام شدن کار آل سعود دانستند.

مترو با بهره برداری سه خط تاثیرگذار 
می شود

مترو  پروژه  زمانی  گفت:  اصفهان  شهری  قطار  سازمان  عامل  مدیر 
و سه خط  کامل شود  نقلی  و  این شبکه حمل  که  است  تاثیر گذار 
متروی اصفهان به صورت کامل به بهره برداری برسد. جواد شعرباف 
اظهارکرد: پروژه قطار شهری طرحی گران، هزینه بر و بهره برداری از آن 
نیز زمان بر است. وی با اشاره به اینکه تا زمانی که شبکه مترو کامل 
نشود، هزینه های راه اندازی این شبکه حمل و نقلی زیاد است، افزود: 
زمانی پروژه مترو تاثیر گذار است که این شبکه حمل و نقلی کامل شود 
و سه خط متروی اصفهان به صورت کامل به بهره برداری برسد. مدیر 
عامل سازمان قطار شهری اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
فاز اول خط یک مترو اصفهان راه اندازی شده است، تصریح کرد: خط 
یک مترو از ایستگاه پاسداران در شهرك قدس تا صفه به طول 20 
کیلومتر، خط دو مترو از خیابان زینبیه تا خمیني شهر به طول 23 
کیلومتر و خط سه مترو از میدان آزادي تا نیروگاه اسالم شهر به طول 

9.9 کیلومتر در نظر گرفته شده است.

 درخشش استاد دانشگاه 
صنعتی اصفهان

برق  مهندسی  دانشکده  استاد  معلم  مهدی  دکتر  وطن:  کیمیای 
عنوان  به  اول  رتبه  کسب  با  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  کامپیوتر  و 
روابط  به گزارش  معرفی شد.  برق کشور  برجسته صنعت  پژوهشگر 
عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر مهدی معلم، عضو هیئت علمی 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان با ارزیابی 
انجام شده توسط شرکت توانیر در عرصه پژوهش و فناوری صنعت برق 
کشور به عنوان پژوهشگر برگزیده این بخش انتخاب شد. قائم مقام وزیر 
نیرو، با اهدای لوح سپاس از تالش های عضو هیئت علمی دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان در اعتالی عرصه 

پژوهش و فناوری صنعت برق کشور تقدیر به عمل آورد.

رد شهر و استانها 4

شرکت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به  وطن:  کیمیای 
مسئولین  مشترك  نشست  اصفهان،  استان  مخابرات 
مخابرات  مدیران  و  اصفهان  استان  فرمانداری های    ICT
سیاسی،  معاون  عقدایی  سیدرضا  حضور  با  شهرستان ها 
ستاد  رییس  و  اصفهان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی 
مخابرات  عامل  مدیر  کشایی  حسین  استان،  انتخابات 
اصفهان و مسئول کمیته مخابرات ستاد انتخابات استان و 
علوی مدیر کل فناوری اطالعات استانداری برگزار گردید.
««حکومت ما ادامه حکومت پیامبر اعظم )ص( است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در 
آمدن یک  با روی کار  امیدواری کرد که  ابراز  این جلسه 

بتوانیم مشکالت حال حاضر کشور را پشت  مجلس قوی 
سر گذاریم و رفاه حال مردم را فراهم کنیم. وی با تاکید 
از مسایل و گردنه های پر پیچ و خم  برای عبور  اینکه  بر 
مشکالت، حمایت مردم همچون گذشته می تواند راهگشا 
پیامبر حکومت  ادامه  ما  حکومت  داشت:  اذعان   باشد، 

خاتمه  )عج(  موعود  مهدی  با ظهور  و  است  اعظم )ص(   
و  اطالعات  فناوری  به  مربوط  مسایل  عقدایی  می یابد. 
انتخابات جاری مهم قلمداد کرد و افزود:  ارتباطات را در 
انتخابات  الکترونیکی شدن 9 کالن شهر در کشور در این 

قدمی رو به جلوست.
««ارتباط با شهرستان ها از طریق ویدیو کنفرانس

تنها  عنوان  به  اول  همراه  اپراتور  اینکه  بیان  با  وی 
انتخاب  انتخابات  این  در  رأی  اخذ  شعب  اپراتور 
از  پس  خوشبختانه  داشت:  اظهار  است،  گردیده 
ارزیابی  مطلوب  وضعیت  استان  در  نقاط  همه  بررسی 
هفتگی  برگزاری  از  استان  انتخابات  ستاد  رییس  شد. 
طریق  از  شهرستان ها  با  ارتباط  و  ستاد  این   جلسه های 
ویدیو کنفرانس خبر داد و عنوان کرد: از این طریق روند 
انتخابات شهرستان ها نیز به صورت مستمر  فعالیت ستاد 
بررسی می  شود. وی ابراز امیدواری کرد که شور و نشاطی 
که در کاندید شدن افراد برای انتخابات وجود داشت، در 

مردم نیز دیده شود.
««کیفیت، دقت و سرعت

دقت  کیفیت،  اهمیت  بر  کشایی  حسین  نشست  این  در 

دوره مجلس شورای  انتخابات دهمین  برگزاری  و سرعت 
تاکید  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  و  اسالمی 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به  وابسته  را  آن  و  کرد 
نفوذ  دامنه  روز  هر  اینکه  به  اشاره  با  کشایی  دانست. 
تکنولوژی و فناوری اطالعات بر مسایل سیاسی، اجتماعی، 
برگزاری  می  شود،  گسترده تر  انتخابات  جمله  از  فرهنگی 
 انتخابات به صورت الکترونیک را مؤید این موضوع عنوان

 کرد.
وی افزود: انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی برگزار 
خواهد شد؛ ما وظیفه داریم تالش خود را به کار بندیم تا 
در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات زمینه الزم را برای 

این موضوع فراهم کنیم.
تا  باقی مانده  زمان  در  مشکالت  شدن  ««برطرف 

انتخابات
مسئول کمیته مخابرات ستاد انتخابات استان تصریح کرد: 
و  مرور  را  و مسایل  امور  کلیه  باقی مانده  زمان  طی مدت 
میزان آمادگی همه  بخش ها برای برگزاری انتخاباتی موفق 
مشخص شود. وی ادامه داد: در صورتی که در هر بخش یا 
نقطه ای ایراد، نقطه ضعف یا کاستی احتمالی وجود دارد، 

باید شناسایی و در اولین فرصت ممکن برطرف شود.
««ارتباط پایدار 

برای  گسترده ای  اقدامات  کنون  تا  داشت:  اظهار  کشایی 
هر  بروز  صورت  در  و  داده ایم  انجام  انتخابات  پایداری 
حفظ  برای  الزم  آمادگی  احتمالی،  حادثه  یا  قطعی  گونه 

پایداری رابطه را خواهیم داشت. وی با بیان اینکه ارتباط 
ارتباط  همچنین  و  فرمانداری ها  تا  بخشداری ها  بین 
فاقد  و  برقرار  مسأله  این  برای  استانداری  تا  فرمانداری ها 
اشکال است، خاطر نشان کرد: در خصوص شعب اخذ رأی 
پوشش  برای  و  شناسایی  را  ضعف  نقاط  و  گلوگاه ها  نیز 
مخابرات  مدیر  جلسه  ادامه  در  کرده ایم.  برنامه ریزی  آن 
آن  فرمانداری    ICT مسئول  کنار  در  شهرستان  هر 
شهرستان به بررسی بسترهای الزم برای برگزاری انتخابات 
و  پرداختند  موجود  امکانات  و  شهرستان  در  الکترونیک 
کمبودها یا مشکالت موجود را جهت برطرف شدن آن در 

جلسه مطرح کردند.

مدیر عامل مخابرات اصفهان: 

دامنه نفوذ تکنولوژی در برگزاری انتخابات الکترونیک برکسی پوشیده نیست
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 « گشتی در اخبار

تعطیلی و تعزیر چند واحد غیربهداشتي در یزد
یک واحد تولیدی محصوالت بهداشتی و یک واحد عرضه و فروش فرآورده های 
از سوي تعزیرات حکومتي یزد به جریمه نقدي و تعطیلي  خام دامی در یزد، 
واحد  یک  یزد،  پزشکی شهید صدوقی  علوم  دانشگاه  تازگي  به  محکوم شدند. 
تمدید  بدون  محصول  تولید  دلیل  به  را  یزد  در  بهداشتی  محصوالت  تولیدی 
 پروانه ساخت و نواقص بهداشتی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی

 کرد.
تعزیرات  ماده11  تایید کمیسیون  از  موصوف پس  پرونده  گزارش،  این  بر  بنا   
و  دارو  بهداشت،  ویژه  شعبه  در  رسیدگی  و  درمانی  بهداشتی  امور  حکومتی 
و  کاال  بر ضبط  قطعی- عالوه  موجب حکم  -به  یزد  تعزیرات حکومتی  درمان 
 جزای نقدی در حق صندوق دولت، به تعطیلی این واحد تولیدی غیرمجاز منجر

 شد. 
همچنین با اعالم گزارش اداره کل دامپزشکی استان یزد در مورد عرضه کاالي 
تاریخ گذشته از سوي یک واحد صنفی عرضه و فروش فرآورده های خام دامی در 
شهر یزد، اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد پس از انجام مراحل قانونی  و 
رسیدگی به این پرونده تخلف، واحد نام برده را در شعبه ویژه بهداشت تعزیرات 
ریال  میلیون   55 نقدی  جزای  پرداخت  به  کاال  ضبط  بر  عالوه  یزد  حکومتی 

محکوم کرد.

بنیاد برکت فرصتی مناسب برای توسعه چهار 
محال و بختیاری

برکت  بنیاد  گفت:  بختیاری  و  محال  چهار  استانداری  عمرانی  و  هماهنگی  امور  معاون 
فرصت مناسبی برای رونق توسعه استان چهار محال و بختیاری فراهم کرده است. گودرز 
بنیاد برکت در چهار محال و بختیاری اظهار کرد:  امیری در نشست بررسی طرح های 
بنیاد برکت فرصت مناسبی برای رونق توسعه استان چهار محال و بختیاری فراهم کرده 
است. وی افزود: تاکنون در بخش های مختلف استان چهار محال و بختیاری با مشارکت 
بنیاد برکت طرح های مهمی بهر ه برداری شده که در توسعه این استان و ایجاد اشتغال 
جوانان نقش به سزایی داشته است. امیری با بیان اینکه استان چهار محال و بختیاری در 
راستای اجرای طرح های بنیاد برکت موفق عمل کرده است، بیان داشت: در حال حاضر 
طرح های جدیدی به بنیاد برکت برای اجرا در این استان پیشنهاد شده که در سال آینده 
اقدامات اجرایی آن ها آغاز می شود. معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری چهار محال 
و بختیاری گفت: احداث پنج خانه عالم، پنج مدرسه، احداث دو پل از برنامه های اجرایی 
است که عملیات اجرایی آن ها در این استان توسط بنیاد برکت آغاز می شود. وی تصریح 
کرد: در تالش هستیم با استفاده از توانایی های بنیاد برکت بتوانیم اقدامات الزم در جهت 
اجرای پروژه های مورد نیاز مردم را انجام تا از این طریق عالوه  بر رفع نیازهای ضروری 

مردم، سرعت توسعه در این استان را شتاب بخشیم.

پروژه میدان آزادی کرمان پیشرفت قابل 
قبولی دارد

رییس شورای اسالمی شهر کرمان روند پیشرفت پروژه زیرگذر میدان آزادی را 
میدان  پروژه   پیشرفت خوب  به  اشاره  با  اکبر مشرفی  علی  ارزیابی کرد.  مطلوب 
آزادی گفت: خوشبختانه کار پروژه  میدان آزادی، با سرعت در حال انجام است که 

در این رابطه، از شهردار و معاون فنی عمرانی وی تشکر می کنیم.
 مشرفی اظهار کرد: با حضور نمایندگان مشاور و شهرداری، قرارداد قرارگاه خاتم 
از  به زودی  قرارداد جدید،  افزود:  تنظیم شد. وی  قرارداد جدید  و  بررسی  مجدد 
سوی شهرداری به اعضای شورای اسالمی شهر ارسال می شود تا در نشست های 
آینده شورا، بررسی شود و به تصویب برسد. شهردار کرمان نیز در این نشست به 
پیشرفت قابل توجه پروژه های شهری اشاره کرد و گفت: در پروژه  میدان آزادی، 
در محدوده  خیابان بهمنیار، به دلیل کمبود فضا باید شمع ها را در پیاده رو مقابل 
مغازه ها قرار می دادیم که این کار بدون هماهنگی با اصناف این خیابان امکان پذیر 

نبود. 
علی بابایی ضمن تشکر از جعفری و مؤیدی، دو عضو شورای اسالمی شهر کرمان 
اظهار کرد: با مذاکره  دو عضو یاد شده شورا با مغازه دارها، این مهم امکان پذیر شد. 
وی به راه اندازی کارخانه  ساخت عرشه  پل ها نیز اشاره کرد و گفت: آب، برق، گاز 

و 20 خط تلفن برای این کارخانه تامین شده است.

ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده  کالسه 94-629 خواهان مسیب صادقی  دادخواستی مبنی بر الزام به 
انتقال  به طرفیت احسان شکسته ئی و اسماعیل اصالنی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز ......... مورخه 94/11/24 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
صبا – پالك 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 23 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 28518
مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده  کالسه 94-540 ش ح/25 خواهان  محمدحسین فاضل زاده   دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسام دودی 2- عباس دیری اندریه   تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 94/11/24 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  به مجهول 
مدنی  مراتب در جراید  منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف 28520
مدیر دفتر شعبه 25  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده  کالسه 94-1230 خواهان  پرویز شیدایی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
طلب  به طرفیت زهرا مهرزاده موسوی    تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ......

بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.   گردیده  تعیین   17/30 ساعت   94/11/21 مورخه 
قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب در جراید   برابر ماده 73  خوانده حسب تقاضای خواهان 
منتشر  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   اختالف  مجتمع شماره 2 شورای حل 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف 28540
مدیر دفتر شعبه 16  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده  کالسه 94-1249  خواهان  محمد برزگری نائینی  دادخواستی مبنی 
بر مطالبه   به طرفیت حمیدرضا قاسمی شیدانی     تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه  مورخه 94/11/21 ساعت 16 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
در  مراتب  مدنی   دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب 
جراید  منتشر  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اتخاذ  و تصمیم مقتضی  تلقی  ابالغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ 

می شود. م الف 28541
مدیر دفتر شعبه 17  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1846/92 بنا به درخواست آقای  ناصر پورابراهیم به طرفیت 
آقایان سعید رهبران – احمد رهبران – رمضان صادقی – رسول جوزدانی و رضا علی تقیان  
باموضوع الزام به انتقال سند با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا 
بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد. ظرف یک 

هفته جهت رویت نظریه کارشناسی و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید: 
اصفهان – خیابان  آتشگاه – مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان. 28533/ م الف

مدیر دفتر شعبه نهم مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1847/92 بنا به درخواست آقای  ناصر پورابراهیم به طرفیت 
آقایان سعید رهبران – احمد رهبران – رمضان صادقی – رسول جوزدانی و رضا علی تقیان  با 
موضوع الزام به انتقال سند با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا 
بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد. ظرف یک 

هفته جهت رویت نظریه کارشناسی و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید: 

اصفهان – خیابان  آتشگاه – مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان. 28534/م الف 
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره درخواست: 9410460358900022  شماره پرونده: 9309987531900252 شماره 

بایگانی شعبه: 941265  تاریخ تنظیم: 1394/9/12 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 941265 ب 10 حسب شکایت سید محمد مهدی حسینی 
»بسم اله رضائی فرزند نور احمد« متهم است به سرقت تلفن همراه و از طرف این بازپرسی 
تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده 
ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده 174  اجرای  در  وسیله  بدین  لذا 
عمومی  دادسرای  بازپرسی  دهم  شعبه  در  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  تا ظرف  می گردد 
جهت  بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  شریعتی   خیابان  اصفهان  در  واقع  اصفهان  انقالب  و 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.28609 م الف 
بازپرس شعبه دهم دادسرا ی عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره درخواست: 9410460358900027  شماره پرونده: 9409980358900368 شماره 

بایگانی شعبه: 940407  تاریخ تنظیم: 1394/10/07 
»اسعد  ذوالفقاری  منیره  شکایت  حسب   10 ب   940907 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
طرف  از  و  همراه  تلفن  گوشی   سرقت  به  است  متهم  ابوالحسن«  فرزند  عبدالحکیمی 
محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  نیز  احضاریه  ابالغ  و  باشد  می  تعقیب  تحت  بازپرسی  این 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  لذا  نگردیده  ممکن  اقامت 
دهم  شعبه  در  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  تا  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
خیابان  اصفهان  نشانی  )به  اصفهان  پنج  مجتمع  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی 
شود.  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  بهشتی(  شهید  قضایی  مجتمع  شریعتی  
خواهد عمل  به  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت   در 

 آمد. 28608 م الف 
بازپرس شعبه دهم دادسرا ی عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره درخواست: 9410460358900028  شماره پرونده: 9309987511000669 شماره 

بایگانی شعبه: 941370  تاریخ تنظیم: 1394/10/09 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 941370 ب 10 حسب شکایت پریسا اکبری »علی محمدی 
تحت  بازپرسی  این  از طرف  و  همراه  تلفن  دستگاه  یک  به سرقت   است  متهم  ده چشمه« 
نگردیده  اقامت ممکن  نبودن محل  معلوم  واسطه  به  نیز  احضاریه  ابالغ  و  باشد  تعقیب می 
لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
مجتمع پنج اصفهان )به نشانی اصفهان خیابان شریعتی  مجتمع قضایی شهید بهشتی( جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 28607 م الف 
بازپرس شعبه دهم دادسرا ی عمومی و انقالب اصفهان – خلیفه سلطانی 

آگهی ابالغ 
شماره درخواست: 9410460358900024  شماره پرونده:9309980358900483 شماره 

بایگانی شعبه: 930513  تاریخ تنظیم: 1394/10/07 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 930513 ب 10 حسب شکایت محمود رحیمی رنانی »آقای 
این  طرف  از  و  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه   یک  سرقت   به  است  متهم  عبدلی«   تمجید 
بازپرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن 
نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی 
شهید  قضایی  مجتمع  شریعتی   خیابان  اصفهان  نشانی  )به  اصفهان  پنج  مجتمع  انقالب  و 
بهشتی(جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از 

تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 28610 م الف 
بازپرس شعبه دهم دادسرا ی عمومی و انقالب اصفهان – خلیفه سلطانی 

آگهی ابالغ 
 9309980358901587  : پرونده  شماره    9410460358900025  : درخواست  شماره 

شماره بایگانی شعبه : 931661  تاریخ تنظیم : 1394/10/07 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 931661 ب 10 حسب شکایت محمود شهرام ساعدی » آقای 
حسین حسنی دره بیدی «  متهم است به سرقت  گوشی تلفن همراه واز طرف این بازپرسی 
تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده 
لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
مجتمع پنج اصفهان) به نشانی  اصفهان خیابان شریعتی  مجتمع قضایی شهید بهشتی( جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود . در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد .28611 م الف 
بازپرس شعبه دهم دادسرا ی عمومی و انقالب اصفهان – خلیفه سلطانی

آگهی ابالغ 
 9309980358901170  : پرونده  شماره    9410460358900026  : درخواست  شماره 

شماره بایگانی شعبه : 931226  تاریخ تنظیم : 1394/10/07 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 931226 ب 10 حسب شکایت مسلم نیکبخت نیکو جونقانی » 
خانم زهرا اسکندری وانق علیا « متهم است به سرقت  واز طرف این بازپرسی تحت تعقیب می 
باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع پنج 
اصفهان) به نشانی  اصفهان خیابان شریعتی  مجتمع قضایی شهید بهشتی( جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود . در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد .28612 م الف 
بازپرس شعبه دهم دادسرا ی عمومی و انقالب اصفهان – خلیفه سلطانی

اخطار اجرائی 
نام محمد حسین    : علیه  : 94/10/12 مشخصات محکوم  تاریخ   شماره 93-2199ش 45 
نادر   : سید  نام  له  المکان  مشخصات محکوم  : مجهول  نشانی  زاده   فاضل   : نام خانودگی 
مهران  مهر خیابان  اصفهان  خیابان مشتاق دوم خیابان   : نشانی  اعتضادی   : نام خانوادگی 
تاریخ 94/4/11 حوزه 45شورای  مقابل پالك 31  محکوم به  به موجب رای شماره 595 
بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
خسارت  پرداخت  و   دادرسی  هزینه  بابت  ریال   190000 مبلغ  همچنین  و  خواسته  اصل 
تاخیر تادیه از تاریخ نقدینه دادخواست مورخ 93/12/24 لغایت زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له و نیم عشر . ماده 34 قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم   ، شد 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
 مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 

نماید . م الف 28522
شعبه 45 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان  
اخطار اجرائی 

 شماره 94-58 تاریخ : 94/10/6 مشخصات محکوم علیه : نام امراله   نام خانودگی : خلیلیان 
شلمزاری  نشانی : مجهول المکان  مشخصات محکوم له نام : شعبانعلی نام خانوادگی : ولی 
زاده  نشانی : شاهپورجدید – خ مشیر الدوله شرقی – گاراژ – مقدم – بنگاه سعدی   محکوم 
اختالف شهرستان  تاریخ 94/7/12  حوزه 24شورای حل  رای شماره 523  موجب  به  به  
اصفهان محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهار صد هزار تومان  بابت هزینه نقل و 
انتقال کامیون و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی جمعا چهار میلیون 
و نهصد هزار تومان به انضمام تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/1/30 لغایت تاریخ 
اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق خواهان . ماده 34 قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید . م الف 28524
شعبه 24 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان  
اخطار اجرائی 

 شماره 94-841 تاریخ : 94/10/13 مشخصات محکوم علیه : نام 1- امید 2- مریم    نام 
شغل  اسماعیل  محمد   -2 خیبر   -1  : پدر  نام  ای  زفره  جعفری   -2 کریمی   -1: خانودگی 

:1- آزاد 2- خانه دار   نشانی : مجهول المکان  مشخصات محکوم له نام : علی  نام خانوادگی 
: عاطفی فرزند ابوالفضل شغل آزاد   نشانی : اصفهان خ زینبیه خ دکتر مفتح کوچه حکیم 
شقائی پالك 15    محکوم به  به موجب رای شماره 1271 تاریخ 94/7/19  حوزه ششم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم است به خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر 
خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودروی پراید به شماره انتظامی 933ل22 ایران 53 
فک و تعویض پالك گردیده بنام خواهان ) علی عاطفی ( و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له  . ماده 34 قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 

نماید . 28523م الف 
شعبه ششم  مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان  

اخطار اجرائی 
 شماره 93-2200ش 13 تاریخ : 94/10/13 مشخصات محکوم علیه : نام : ولی اله نام خانوادگی :  
نصیری  نشانی مجهول المکان  مشخصات محکوم له نام : سید محمد تقی   نام خانوادگی : اسدی  
فرزند محمد شغل آزاد   نشانی : اصفهان خ بزرگمهر - هشت بهشت شرقی - خ نیرو - خ میثم غدیر 
4  محکوم به  به موجب رای شماره 807 تاریخ 94/5/24  حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان محکوم است به پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 150000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت  دستمزد  کارشناسی در حق محکوم له 
همراه با نیم عشر دولتی   . ماده 34 قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . 28548 م الف 
شعبه 13  مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان  

اخطار اجرائی 
 شماره 93-754 تاریخ : 94/5/7 مشخصات محکوم علیه : نام : عباس 2- محمد  نام خانوادگی :  
1- آریایی فر2 -گشول   نشانی مجهول المکان  مشخصات محکوم له نام : هوشنگ    نام خانوادگی 
: محمدی  نشانی : اصفهان خ کهندژ - خ دکتر سیادت کوی 16 بن شاداب پ 113 محکوم به  به 
موجب رای شماره 102 تاریخ 94/2/29  حوزه 39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم 
بابت اصل خواسته و  است به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
دویست و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/11/4 لغایت 
وصول که توسط اجرای حکم محاسبه می گردد بابت چک شماره 134535بتاریخ 94/8/14 و نیم 
عشر حق االجرا    . ماده 34 قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . 28563 م الف 
شعبه 39  مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان  
اخطار اجرائی 

 شماره 93-126 مشخصات محکوم علیه : نام : سجاد نام خانوادگی :  دانش پژوه   نشانی مجهول 
المکان  مشخصات محکوم له نام : محمد حسین    نام خانوادگی : فاضل زاده   نشانی : اصفهان خ 
جابر انصاری خ 5 آذر بین آذر 3 و 4 کوی یاس پالك مقابل 172محکوم به  به موجب رای شماره 
669 تاریخ 93/2/29  حوزه 16 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم است به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت  تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 92/3/29 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام در حق خواهان و نیم 
عشر حق االجرا   . ماده 34 قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . 28575 م الف 
شعبه 16  مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان  



آثار سلیمان ساسون را در نقش خانه ببینید
استان  هنری  حوزه  تجسمی  خانه  وطن:  کیمیای 
نمایشگاه های  مجموعه  برگزاری  ادامه  در  اصفهان 
بررسی نقاشی اصفهان، این بار دهمین نمایشگاه خود 
این  داده  است.  اختصاص  آثار سلیمان ساسون  به  را 
پیشکسوت  هنرمند  این  از  اثر   50 شامل  نمایشگاه 
نقاش است که در ابعاد متفاوتی ارایه شده اند. بیشتر 

آثار این هنرمند با موضوع بناهای تاریخی و با استفاده از تکنیک mix کار 
شده  است. سلیمان ساسون، یکی از هنرمندان برجسته و پیشکسوت در 
زمینه هنر نقاشی است که در این نمایشگاه به بررسی سیر آثار وی از ابتدا 
تاکنون پرداخته  خواهد شد. دهمین نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه های 
بررسی نقاشی اصفهان در ساعت 17 بعدازظهر روز پنج شنبه 17 دی ماه در 
گالری نقش خانه اصفهان افتتاح خواهد شد و تا روز سه شنبه 29 دی ماه 
در این گالری جهت بازدید عموم دایر خواهد بود. گفتنی است، نشست 
تحلیل و بررسی آثار این نمایشگاه در ساعت 17 بعدازظهر روز پنج شنبه 
24 دی ماه در خانه هنرمندان اصفهان واقع در خیابان آبشار برگزار می شود.

حیاط خلوت به خانه هنرمندان رسید
زنده یاد میر سید  آثار  از  کیمیای وطن: مجموعه ای 
حسین خاتون آبادی در نمایشگاهی با عنوان »حیاط 
برگزار  اصفهان  هنرمندان  خانه  گالری  در  خلوت« 
عکس  قاب   35 شامل  نمایشگاه  این  شد.  خواهد 
اثر خطی و  این هنرمند و 10  آثار  از    A3 ابعاد در 
آنها در دهه 40  همچنین 4 طومار است که تمامی 

توسط خاتون آبادی خلق شده  است.  
طومارها، پارچه ای هستند و شما در این نمایشگاه می توانید خوشنویسی 
همراه با نقاشی بر روی پارچه را مشاهده کنید؛ آثار خطی نیز شامل خطوط 
ثلث، نسخ و نستعلیق است.  تابلوهای ارایه شده در این نمایشگاه، شامل 
گونه ای از نقاشی خط با موضوع احادیث ، آیات قرآن و اشعار شعرای بزرگ 
زمینه های  در  عنوان کتاب  نگارش 21  بر  آبادی عالوه  می باشد. خاتون 
آن  شعرهای  که  است  اشعاری  دیوان  دارای   ... و  ادبیات   ، نجوم  تاریخ، 
با تخلص آزاد منتشر شده  است. نمایشگاه خوشنویسی حیاط خلوت در 
ساعت 17 بعدازظهر روز پنج شنبه 17 دی ماه در گالری خانه هنرمندان 
اصفهان افتتاح خواهد شد و تا روز چهارشنبه 23 دی ماه در این مکان 

جهت بازدید عموم دایر خواهد بود.

کارگاه نقاشی خط پیام آور رحمت برگزار می شود
کیمیای وطن: کانون آفرینش های نقاشی خط 
در  تا  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  هنری  حوزه 
سال جاری سومین کارگاه نقاشی خط خود را با 

موضوع پیام آور رحمت برگزار کند. 
هنرمندان  و  عالقه مندان  تمامی  اول  مرحله  در 

می توانند  و...  گرافیک  و  تجسمی  هنرهای  مختلف  رشته های 
art. ایمیل خانه خط   اولیه به  نمونه آثار خود را جهت ثبت نام 

کنند؛  ارسال    isfahan.workshop@gmail.com
دوم  مرحله  به  آثارشان  که  هنرمندانی  اولیه،  داوری  از  پس 
شرکت  ورک شاپ  برگزاری  روز  در  حضوری  می توانند   راه یافته، 

کنند. 
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«« سیری در  دنیای هرن 

رفهنگ و هنر

 همایش
  »چرا باید خوش بین باشیم«
 در فرهنگسرای خانواده  

موضوع  با  خانواده  فرهنگسرای  هفتگی    نشست 
»خوش بینی« روز پنجشنبه 17 دی ماه  برگزار  می شود.   
تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
افراد به صورت ذاتی تمایل  شهرداری اصفهان، همه 
دارند جنبه های منفی هر  رویدادی را نیز ببینند که 
آن  و ضعف  در شدت  مختلفی  عوامل  میان  این  در 
تأثیر گذار است؛ اما همه می دانند که دیدن بدترین 
 حالت ممکن هر رویدادی می تواند نتایج منفی زیادی 
بهتر است که  لذا  ایجاد کند؛  در زندگی روزمره شان 
خوش بین باشیم تا با  اتفاقات خوشایندی روبرو شویم.  
نشست  در  مشاوره  ارشد  کارشناس  راجی«  »فهیمه 
در  مباحثی  ارایه  به  باشیم«،  خوش بین  باید  »چرا 
افکار  کردن  دور  و  بودن  خوش بین  خصوص  دالیل 

منفی و بدبینی می پردازد.   
حضور در این برنامه آزاد و رایگان است؛ عالقه مندان 
برای شرکت در  این  همایش می توانند  روز پنجشنبه 
17 دی ماه  از  ساعت   16 بعدازظهر  به  محل  فرهنگسرای 
الهور،  خیابان  خیابان   خانواده  واقع  در  خیابان جی، 

 مفتح  شرقی،  جنب  ورزشگاه  پیروزی  مراجعه  کنند.  

 موضوع تابلوهای تبلیغات شهری
 را حدس بزنید

فرهنگ  کمیته  سوی  از  شهری  تبلیغات  تابلوهای 
شهروندی  اختصاص  مفاهیم  از  یکی  به  شهروندی 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  است.     به   یافته 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، کمیته فرهنگ 
اصلی  تحقق  متولی  اصفهان،  شهرداری  شهروندی 
است  اصفهان  شهری  جامعه  در  شهروندی  فرهنگ 
آداب،  اشاعه  به  که  است  عمده ای  مراکز  از  یکی  و 
اخالق و سلوک  اجتماعی در جامعه یاری می رساند.  
سوی  از  شهری  تبلیغات  تابلوهای  پشت  طرح های 
مفاهیم مهم و  از  یکی  به  فرهنگ شهروندی  کمیته 
اختصاص  انتظاری  قالب  طرح  شهروندی  در  حیاتی 
 یافته است.  جمله »ما آن را نمی بینیم« به همراه تابلو 
معاینه چشم در این طرح ها ارایه شده که به صورت 
ایجاد زمینه سازی، ذهن شهروندان را به خود مشغول 
می سازد تا  در دوره بعد موضوع مورد نظر ارایه شود. 
عالقه مندان برای مشاهده این طرح  می توانند  به  سایت 
  سازمان  فرهنگی  تفریحی  شهرداری  اصفهان  به  نشانی

  www.esfahanfarhang.ir  مراجعه کنند. 

»افشین آذریان« موفق به کسب مقام اول و جایزه هزار 
دالری در جشنواره بین المللی عکس آربالی ترکیه شد. 
»آش  عکس  با  عکس  کانون  اعضای  از  آذریان  افشین 
نذري« مقام اول و جایزه هزار دالری  جشنواره بین المللی 

عکس آربالی ترکیه را  کسب کرد. 
عکس  کانون  سرپرستی  خود  کارنامه  در  که  آذریان 
دبیری جشنواره عکس خالق  و  اصفهان  جوان  عکاسان 
را به عهده داشته، تاکنون موفق به کسب 6 مدال طالی 
جهانی و یک مدال نقره از جشنواره های مختلف عکاسی 

در سرتاسر جهان شده است. 
و»کار  »روژان«  داخلی  جشنواره های  در  همچنین  وی 
داده  اختصاص  خود  به  را  برتر  عکاس  عنوان  تعاون«  و 
است و در سال گذشته نیز با ارایه عکسی با عنوان »آش 
عکاسی  در جشنواره  نقره  مدال  به کسب  موفق  نذری« 
امسال  آذریان  شد.  ترکیه  کشور  مارماریس  بین المللی 
نیز، با ارایه این عکس در جشنواره عکس آربالی ترکیه 

شرکت کرده است.
««درخشش در بین 6000 عکس

این هنرمند در گفت وگویی در این باره گفت: جشنواره 
در  معتبر  عکاسی  جشنواره های  جمله  از  ترکیه  آربالی 
عکاسی  جهانی  فدراسیون  نظارت  تحت  که  دنیاست 
انتخاب  برای  را  خود  داوری  امسال  کند؛  می  فعالیت 
انجام  ارسال شده،  میان 6000 عکس  از  برترین عکس 
داد. آذریان افزود: این جشنواره در سه بخش آزاد، عشق 
مادر به فرزند و تقسیم غذای خود برگزار شد که من در 
دو بخش دوم و سوم آن شرکت کردم؛ در بخش سوم با 
ارایه عکس »آش نذری« موفق به کسب عنوان بهترین 

عکس شدم.
««ستایش در خارج ، بی مهری در داخل

وی با اشاره به اینکه عکس »آش نذری« تاکنون موفق 
به کسب عناوین برتر در چندین جشنواره خارجی شده 
توجهی  استقبال شایان  متاسفانه علی رغم  اظهار داشت: 
که از این عکس در جشنواره های معتبر خارجی شده، در 

جشنواره عکس خیام حتی پذیرفته هم نشد!
««انتخاب درست هیئت داوران

عکاسی  جشنواره های  در  داوری  نحوه  داد:  ادامه  وی 
انتخاب  که  چرا  نیست؛  اعتماد  شایان  چندان  ایران  در 
صحیح  معیارهای  اساس  بر  معموال  داوران،  هیئت 
انتخاب  برای  دیگر  کشورهای  در  اما  نمی گیرد.  صورت 
هیئت داوران، حساسیت ویژه ای وجود دارد که داور باید 

براساس تخصص و سابقه هنری و علمی اش انتخاب شود 
تا بتواند داوری ای فراتر از احساسات و سالیق شخصی اش 

داشته باشد.
««شرایط موفقیت یک عکس

سرپرست کانون عکس عکاسان جوان اصفهان همچنین با 
اشاره به اینکه برای موفقیت عکس شرایط مختلفی باید 
انتخاب  عکاسی،  فضای  کرد:  عنوان  باشد،  داشته  وجود 
لنز مناسب و حال و هوای به خصوصی که عکاس دارد، 
دارند؛  مهمی  نقش  عکس  یک  ودرخشش  موفقیت  در 
دانست.  سهیم  مسأله  این  در  را  عوامل  این  همه  باید 
به  من  گفت:  اصفهان  در  کاری  شرایط  درباره  آذریان 
زندگی  اصفهان  همچون  شهری  در  که  عکاسی  عنوان 
را در زمینه عکاسی  به خصوصی  می کنم، حال و هوای 
تجربه شهر  این  غنی  فرهنگی  میراث  و  تاریخی  آثار   از 

 می کنم.
 اصفهان پر است از اماکنی که می توانند ساعت ها هنرمند 
را به خود مشغول کنند و هوش و حواس از سر او بربایند. 
البته باید بگویم که در اغلب مواقع با موانعی در این زمینه 

مواجه شده ام که وقفه ای جدی در کار من به عنوان یک 
عکاس ایجاد کرد.

 امروزه تمامی کشورهای دنیا به دنبال این هستند که از 
آثار تاریخی و میراث فرهنگی خودشان در جهت جذب 
هدف  این  به  رسیدن  برای  و  کنند  استفاده  گردشگر 
آثار موجود در کشورشان هم  از پیش پا افتاده ترین  حتی 
بهره برداری های کالن انجام می دهند. اما در شهر اصفهان 
شهرهای  برجسته ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به 
وجود  شایسته  حد  در  قابلیت  این  جهان،  در  تاریخی 
می توانم  که  کسی  و  عکاس  یک  عنوان  به  من  و  ندارد 
مقابل  را در  این شهر  از طریق عکس هایم گوشه گوشه 
نگاه تمامی مردم جهان قرار دهم، در این راه با مشکالتی 

مواجه هستم. 
میرعمادی  علی  سید  کمالی،  امیرحسین  است،  گفتنی 
هستند  اصفهاني  عکاسان  دیگر  از  خادم القرآن  مهدی  و 
که توانستند در این جشنواره به عنوان برگزیدگان بخش 

نمایشگاهی حضور داشته باشند.

ستایش در خارج، بی مهری در داخل

درخشش عکاس اصفهانی در جشنواره آربالی ترکیه

سیری در دنیای خرب 

زنان در دفاع مقدس  ارزش های مشارکت  و  آثار  نشر  رئیس سازمان   
گفت: شرط ایجاد این تمدن در جهان این است که سایه سنگین و 
شوم ابرقدرتها از سر ملت های مسلمان برداشته شود و امت اسالمی 
باید با یک تالش مجاهدانه و مجدانه با صرف هزینه های سنگین به این 
هدف بزرگ برسد.به گزارش کیمیای وطن، مریم مجتهدزاده در دیدار 
با هیاتی ازفعاالن سوری در حوزه زنان و خانواده، ضمن تجلیل از امور 
زنان  ماموریت های سازمان  و  ،فعالیت ها  در کشور سوریه  انجام شده 
در دفاع مقدس را برشمرد و با تاکید بر دکترین مقام معظم رهبری ) 
دام ظله العالی ( مبنی بر ایجاد تمدن نوین اسالمی خاطرنشان ساخت 
این است که سایه سنگین و شوم  این تمدن در جهان  ایجاد  :شرط 

ابرقدرتها از سر ملت های مسلمان برداشته شود و امت اسالمی 
باید با یک تالش مجاهدانه و مجدانه با صرف هزینه های 

سنگین به این هدف بزرگ برسد.
معظم  مقام  ارزشمند  بیانات  یادآوری  با  وی 

طبیعتا  افزود:   ) ظله العالی  دام  رهبری) 
می دهد  رخ  دنیا  در  اسالمی  بیداری  وقتی 
برای  می شود،تالش ها  شروع  دشمنی ها 
تضییع و نابودی پایه ریزی می شود. شاید تا 
به فرموده  اما  یک جاهایی هم موفق شوند 
نیست،بیداری  شدنی  نابود  »اسالم  ایشان 

به اهداف خود خواهد  الهی؛  اسالمی به فضل 
رسید.«

اسالم گرایی«   « از  آمریکا  شد:  یادآور  مجتهدزاده   
و  اسالم  به  تقید  و  پایبندی  وقتی  بنابراین  می هراسد 

حاکمیت اسالم به میان می آید در واقع پایه ریزی تمدن اسالمی رخ 
نشان داده است بنابراین جوامع غربی دستپاچه و هراسان می شوند و 

نتیجه آن تولد و رشد قارچ گونه بن الدن ها،داعش و امثال اینها می شود 
که برای اسالم ستیزی به هر جنایتی متوسل می شوند.

و  داخلی  ایجاد جنگ  را  همپیمانانش  و  آمریکا  اهداف  از  یکی  وی   
دشمنان  نابودی  راهکارهای  گفت:  و  دانست  مسلمان ها  بین  تفرقه 
علمای  بر  اتکا  با  باید  که  است  مقاومت  و  تدبر  بصیرت،صبر،  اسالم 
اسالم و روشنفکران راستین دنیای اسالم و تجربیات انقالب اسالمی 
راهگشای جوامع اسالمی باشیم و با دشمن شناسی و پذیرش تکلیف، 

مسئولیت خود را در جهاد سخت امروز به منصه ظهور رسانیم.
 وی افزود پیامها ، بیانات و راهنمایی های ارزشمند قائد بزرگ جهان 
اسالم می تواند به عنوان منشور و نقشه راه این صراط حق و مسیر 

درست الهی باشیم .
 وی به نقش تربیتی زنان در خانواده و جامعه اشاره 
کرد و گفت:همچنان که زنان ما در دفاع مقدس 
بپردازند و در همه  به نقش آفرینی  توانستند 
عرصه ها پا به پای مردان حاضر شدند؛ در 
می توانند  نیز  اسالمی  نوین  تمدن  نشر 

نقش اساسی ایفا کنند.
با  کرد:  امیدواری  اظهار  پایان  در  وی   
آگاه  و  انقالبی  ملت های  میان  تعامالت 
تکریم  و  تجلیل  زمینه  در  اسالم  جهان 
تجارب  تبادل  و  مقاومت  و  صبر  اسوه های 
مبارزات  عرصه  در  آزاده  و  مجاهده  زنان 
جهت  در  بتوان  فرهنگی  و  ،اجتماعی  سیاسی 
مقام  رهنمودهای  و  راحل  امام  آرمان های  تحقق 
معظم رهبری و در راستای تکوین تمدن نوین اسالمی گام های 

اساسی برداشت.

دوره  نخستین  گفت:  اصفهان  استان  رسانه  بسیج  سازمان  مسئول 
جشنواره رسانه ای ابوذر جهت شناسایی، ایجاد انگیزه، رقابت، تقویت و 

حمایت از اصحاب رسانه ماه جاری برگزار می شود.
 به گزارش کیمیای وطن، رضا صفری در گفت وگو با خبرنگار فارس 

با هدف  ابوذر  اولین دوره جشنواره رسانه ای  اظهار کرد:  در اصفهان، 
شناسایی، ایجاد انگیزه، رقابت، تقویت و حمایت از اصحاب رسانه در 
راستای ترویج گفتمان انقالب اسالمی به همت سازمان بسیج رسانه 

ماه جاری برگزار می شود.
 وی افزود: این جشنواره با محورهای تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، 
واجب فراموش شده )امر به معروف و نهی از منکر(، شناخت راه های 
با  مبارزه  و  اسالمی  بیداری  آن،  با  مقابله  راه های  و  دشمن  نفوذ 
تروریسم؛ دفاع از دستاوردهای هسته ای؛ یکی از اولویت های اجتماعی 

با موضوعات خبری فراموش شده و موضوع آزاد برگزار خواهد شد.
خبرنگاران  داد:  ادامه  اصفهان  استان  رسانه  بسیج  سازمان  مسئول   
می توانند در بخش های خبر، عکس، گزارش، یادداشت و تیتر صفحه 

اول در این مسابقات شرکت کنند.
 وی خاطر نشان کرد: عالقمندان به شرکت در این جشنواره تا پایان 
روز 20 دی ماه سال جاری می تو انند آثار خود را در قالب های گزارش، 
خبر، عکس و تیتر از طریق کد پستی 13457469۸9 و آدرس پست 
دبیرخانه  به   jashnvareh.abouzar@chmail.ir الکترونیکی 

جشنواره ارسال کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان گفت: دشمن به تصور خود یکی از 
کانال های تضعیف رهبری را مجلس خبرگان می داند اما این مسأله بستگی 
به هوشیاری مردم جامعه دارد، هر اندازه هوشیاری و بصیرت مردم بیشتر باشد 
نقش های دشمن به نتیجه منتهی نمی شود.حجت االسالم والمسلمین محمود 
عبداللهی نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به جایگاه 
در رأس  این که  به  توجه  با  اسالمی، گفت:  نظام  در  مجلس خبرگان رهبری 
هرم نظام مهم ترین رکن و اساس مسأله والیت فقیه است، مجلس خبرگان 
نیز که در ارتباط مستقیم با ولی فقیه است تبعا به همان نسبت مهم ترین نهاد 
به شمار می رود.وی افزود: مجلس خبرگان رهبری نقش بنیادی و اساسی در 
نظام دارد، ازاین رو اهتمام به استحکام مجلس خبرگان و باال بودن خبرگان از 
نظر کیفی و اشخاص بسیار مهم است؛ هر اندازه که مجلس خبرگان از قدرت و 
کارایی بیشتری برخوردار باشد پشتیبانی بیشتری برای والیت فقیه که اساس 

نظام است به شمار می رود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به خیز افراد زاویه دار با والیت 
برای ورود به مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: برخی گروه ها می خواهند از 
فرصت های گوناگون سوء استفاده کنند، یکی از مطامع و جایگاه هایی که همه 
استکبار جهانی و عوامل داخلی آنها نسبت به آن طمع دارند ایجاد تضعیف در 
رهبری نظام است.وی ادامه داد: دشمن به تصور خود یکی از کانال های تضعیف 

رهبری را مجلس خبرگان می داند اما این مسأله بستگی به هوشیاری مردم 
جامعه دارد، هر اندازه هوشیاری و بصیرت مردم بیشتر باشد نقش های دشمن 
به نتیجه منتهی نمی شود.حجت االسالم والمسلمین عبداللهی با بیان این که 
نیز  در طول دهه های گذشته  و  نیست  دسیسه های دشمن مسأله جدیدی 
وجود داشته است، ابراز داشت: خوشبختانه هوشیاری و توجه مردم نقشه های 
دشنت را خنثی کرده است، مردم می دانند که محور وحدت و اقتدار جامعه 
والیت فقیه است از این رو توجه دارند که مجلس خبرگان نیز باید از اعضای 
برجسته تر و در مسیر اهداف نظام گام بردارد؛ به هر نسبتی که این توجه و 

هوشیاری تداوم پیدا کند این مصونیت وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به مطرح کردن مسأله شورای رهبری از سوی عده ای، عنوان کرد: 
مطرح کردن چنین مسأله ای معنا ندارد، نظام حساب و کتاب داشته و برنامه 
دارد، ما قانون اساسی داریم که در آن مسأله شورای رهبری وجود ندارد؛ از این 

رو حرف زدن برخالف قانون اساسی روی هوا بوده و اساس ندارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: گاهی مسأله 
شورای رهبری در کرسی های آزاد اندیشی و محافل علمی بحث می شود که 
مانعی ندارد و هر مسأله ای از نظر علمی قابل بحث است اما مطرح کردن چنین 
مسأله ای در سطح جامعه بر خالف قانون اساسی در جامعه معنا ندارد؛ باید 

پایبند به قانون بود.

با  گذشته  روزهای  همچون  نیز  عمار  مردمی  جشنواره  روز  ششمین 
حاشیه هایی همراه بود.به گزارش کیمیای وطن، ششمین روز جشنواره 

مردمی عمار نیز همچون روزخای گذشته با حاشیه هایی همراه بود.
جیرانی به جشنواره عمار بیا

 کافی بود محمود گبرلو پایش را به جشنواره مردمی عمار بگذارد تا 
برگزاری  بخاطر  دیروز  افخمی  بیاید.  نیز  »هفت«  برنامه  در  او  هووی 
کارگاهش در جشنواره رویت شد، دقیقا متوجه نشدیم فیلمی را هم 
دید یا نه اما در زمان حضورش سری به غرفه کمپین »ننه عصمت« 
کرده  خود  متوجه  را  عکاسان  و  خبرنگاران  هم  امکان  حد  تا  و  زد 
با حضور فریدون جیرانی در  امیدواریم سه گانه مجریان »هفت«  بود. 

جشنواره عمار تکمیل شود.
 کارگاه کارگردان »شاهزاده روم« در جشنواره عمار

 هادی محمدیان که اثر او موفق ترین انیمیشن در اکران سالن های 
در  انیمیشن  با  آشنایی  زمینه  در  کارگاهی  با  امروز  است  سینمایی 
گذشته  سال های  که  محمدیان  داشت.  خواهد  حضور  عمار  جشنواره 
با آثار خود در زمره رقابت کنندگان به شمار می آمد حاال بعنوان یک 

کارگردان موفق در جامعه سینمایی شناخته شده است.
 ۳۳سال سکوت

 مستند 33سال سکوت دیروز بدون سانسور در جشنواره عمار اکران 
آلمان  به  که  است  تحمیلی  جنگ  جانباز  یک  روایت  مستند  شد، 
پناهنده شده، او زندگی خود را روایت کرده و نحوه پناهنده شدنش را 
به آلمان روایت می کند. مستند اثر متفاوتی در جشنواره عمار محسوب 
می شد، البته مستند »پشت« صحنه هم تعجب حاضران در جشنواره را 

برانگیخته بود که چرایش بماند برای بعد.
 سه، دو، یک، سینمامردم؟

 شبکه افق هر شب حول و حوش ساعت 23 برنامه ای با این نام دارد 

مختلف  آدمهای  با  و  حاضرند  در جشنواره  هر شب  برنامه  عوامل  که 
گفتگو می کنند، ماحصل کارشونو ندیدم ولی واقعا این اسم یعنی چی ؟

 روایت مردی که دوستش داشتیم
که  مردی  »روایت  نام  با  اثری  یادگاری  محمدحسن  مستند  آخرین   
ابراهیمی بود که دیشب در  نادر  با موضوع زندگی  دوستش داشتیم« 
گرگین  جمشید  از  که  اثری  شد،  اکران  جشنواره  در  65دقیقه  مدت 
هنری  شخصیت  مورد  در  تا  بودند  یافته  حضور  آن  در  حاتمی کیا  تا 
به  نادر  از  اطالعات خوبی  اثر  کنند.  ابراهیمی صحبت  نادر  اخالقی  و 
مخاطب می دهد اما می توانست کوتاه تر باشد و برخی فیلم های آرشیو 

با نریشن بهتری در محتوا و اجرا همراه شود.
 همسر شهید نوروزی با مستند تحسین شده برادران به عمار آمد

 یک حاشیه از روز گذشته مانده بود و آنهم حضور همسر شهید نوروزی 
به بهانه اکران مستند »برادران« در جشنواره عمار بود. این مستند روز 
11دی ماه نیز از شبکه سه پخش شده بود که تلفن های مردمی باعث 
شد یکبار دیگر در 12 دی نیز این مستند از همین شبکه پخش شود و 
جشنواره عمار فضای خوبی برای آنها که این مستند را در تلویزیون از 
دست داده بودند بود تا این اثر را ببینند. پس از اکران نیز همسر شهید 
نوروزی دادئما در حال پاسخگویی به اظهار عالقه مخاطبان به شهید 

نوروزی و خبرنگاران بود.
  عکس یادگاری با دست کش »ننه عصمت«

 یادم نیست کی پیشنهاد جایزه ویژه دستکش ننه عصمت رو داده به 
دیشب  بوده،  جالبی  پیشنهاد  خیلی  سادگی  عین  در  بنظرم  اما  عمار 
بچه های کوچکی که در جشنواره بودند می اومدن با قاب » دستکش 
ننه عصمت« عکس یادگاری می انداختن که باعث جلب توجه حاضران 
شده بود. راستی غرفه دریافت بافته های مردم برای مدافعین حرم در 

سوریه تا روز چهارشنبه در سینما فلطسین دائر خواهد بود.

تحقق تمدن نوین اسالمی تالش مجاهدان جهان اسالم را می طلبد 

مسئول سازمان بسیج رسانه استان اصفهان خبر داد

جزئیات برگزاری نخستین جشنواره رسانه ای ابوذر

حاشیه های ششمین روز جشنواره مردمی عمار

دشمن نفوذ در خبرگان را یکی از راه های تضعیف والیت فقیه و 
رهبری می داند
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گروه ورزش:
 مسئوالن آینده سازان میهن اصفهان، به دلیل مشکالت مالی از 

ادامه مسابقات لیگ بسکتبال برترکشور انصراف دادند!
اصفهان  استان  نماینده  تنها  میهن،  آینده سازان  بسکتبال  تیم 

آینده ساز نشد!
این تیم در اولین تجربه حضور خود در لیگ برتر بسکتبال کشور، 
با باخت های پی درپی و قرار گرفتن  در رده نهم جدول مسابقات 
و به دلیل پاره ای از مشکالت مالی، از ادامه مسابقات انصراف داد.

تیم آینده سازان میهن اصفهان که براساس برنامه مسابقات باید 
عصر روز دوشنبه 14 دی ماه جاری، در تهران با تیم نیروی زمینی 
دیدار می کرد، صبح همان روز با مراجعه به دفتر هیئت بسکتبال 

استان، انصراف داد؛ 
سازمان  دستورالعمل  اساس  بر  قانونی  اقدامات   جهت  مراتب 
لیگ به فدراسیون بسکتبال کشور گزارش داده شد؛ اما به گفته 
دبیر هیئت بسکتبال استان، احمد رضایی نماینده تام الختیار تیم 
بسکتبال، آینده سازان میهن تنها نماینده بسکتبال اصفهان در 
لیگ برتر پس از ارایه نامه انصراف خود به هیئت در کوتاه مدت 
انصراف صرف نظر  از  که  می دارد  اعالم  و  می دهد  عقیده  تغییر 
کرده و برای ادامه بازی ها آمادگی دارند؛ از دبیر هیئت می خواهد 
درخواست انصراف آن ها را کان لم یکن تلقی  کنند و از فدراسیون 
تقاضا کنند زمان بازی روز دوشنبه 94/10/14 را به وقت دیگری 

موکول نمایند.
منوچهر شهامت نژاد در ادامه به خبر نگار کیمیای وطن گفت: 
احمد رضایی اضافه کرده است، حتی اگر به خاطر حضور نیافتن 

از دست  را هم  بازی  این  امتیاز  نیروی زمینی،  تیم  با  بازی  در 
بدهند و به مرحله پلی آف نرسند، مهم نیست؛ تالششان این است 
که تیم آینده سازان میهن را تا پایان مسابقات حفظ کنند که به 

حیثیت بسکتبال اصفهان لطمه ای وارد نشود.
قابل ذکر است که تیم  بسکتبال آینده سازان میهن در حال حاضر 
امتیاز در رده نهم جدول بازی های 10 تیمی لیگ برتر  با 19 

قراردارد.
با این حال این سوال مطرح است: چرا اعتبار بسکتبال اصفهان به 

یغما برده شده است؟ 
چه کسانی با ترور شخصیتی افراد دلسوز بسکتبال این دیار کهن 
و نامدار در ورزش کشور و هزاران رفتار نامعقول و غیراخالقی و 
با ایجاد شکاف بین باورهای فکری و عملی، مسئوالن هیئت های 

ورزشی در جامعه را بی ثبات کرده اند؟
به راستی تیم آینده سازان میهن در شأن استان پهناور اصفهان بود 
که بیش از چهار میلیون نفر جمعیت دارد و سالیان سال به عنوان 

قطب اول بسکتبال کشور مطرح بوده است؟
واقعا بسکتبال دیار زاینده رود که درسال های نه چندان دور با نام 
ذوب آهن در رقابت های لیگ  برتر باشگاه های کشور حرف اول 

را می زده  است، سزاوار این همه تحقیر و سر شکستگی بود؟
آیا معضل اساسی و نقطه ضعف های عمده در ورزش اصفهان، 
در سال های اخیر، که به عینه قابل رویت می باشند، مربوط به 
ضعف مدیریتی ورزش استان به طور عام است؟ به عبارتی دیگر، 
ساختار مدیریتی  در ورزش اصفهان، معنا و مفهوم واقعی ندارد و 
عدم حضور یک فرد ورزشی در راس هرم، باعث گردیده از ورزش 

بنیادی و برنامه محوری دور بمانیم؟ 
تصمیمات  که  دارند  قبول  و  دانند  می  همه  را  واقعیات  البته 
این گونه  پیامدهای  از صدها  یکی  و غیرکارشناسانه،  احساسی 

مدیریت بوده است.
چه کسانی عامل و باعث این وضعیت آشفته و رقت بار والیبال و 

بسکتبال دیار زاینده رود شده اند؟ 
در شرایطی که شهرداری های زاهدان، ارومیه، تبریز، اراک، گرگان 
و... در بسکتبال و والیبال تیمداری می کنند، شرایط بحرانی و 
مشکالت حضور یک تیم والیبال و بسکتبال اصفهان -پایتخت 
در  اسالمی-  ایران  تمدن  و  فرهنگ  پایتخت  ایران،  ورزش 

رقابت های لیگ برتر، جزو الینفک شده است. 
حد  این  تا  باید  جهان  نصف  بسکتبال  بی سروسامانی  و  بحران 
افزایش یابد که رییس فدراسیون بسکتبال کشورمان خطاب به 

مسئوالن بلندپایه استان اصفهان،  طلب استمداد کند.
اسالمی  بسکتبال جمهوری  فدراسیون  رییس  محمود مشحون 
با اصحاب رسانه اظهار داشته است: یک  ایران، در گفت وگویی 
میلیارد تومان برای استانی مثل اصفهان با این همه کارخانه های 
می  و  نیست   پولی  بزرگ،  سرمایه داران  و  صنعتی  عظیم 
جمع آوری اصفهان  چهارراه  یک  سر  را  ناچیز  مبلغ  این   شود 

 کرد!
بوده  چه  سخنان  این  بیان  از  مشحون  آقای  منظور  راستی  به 
است؟ یعنی کار بی اسپانسری برای بسکتبال اصفهانی که اگر فقط 
بازیکنان بومی اش را گرد هم آورد، بدون تردید می تواند قهرمان 

لیگ برتر شود تا این اندازه بی سامان شده است؟

گفته  به  بنا  نیست  معلوم  که  هم  میهن  آینده سازان  مسئوالن 
بوده اند؛  نتیجه گرا  بسکتبال  دنبال  به  تیم  این  با  کسانی  چه 
مالی  مشکالت  است،  نیافته  تحقق  رؤیاهایشان  می بینند  چون 
انصراف و اظهار پشیمانی و  نامه  ارایه  با  بهانه قرار داده اند و  را 
تنها  نه  درحقیقت  انصراف،  نامه  انگاشتن  نادیده  درخواست 
وارد تیم  به  روحی  ضربه ای  بلکه  نشد،  عایدشان   نتیجه ای 

 کردند.
محترم  کل  مدیر  مسئول،  آقایان  می شویم،  آور  یاد  دیگر  بار 
ورزش و  جوانان، چنین شرایطی ایجاب می کند آستین همت 
باال بزنید؛ چاره ای بیندیشید و به دنبال راهکاری اساسی برای 
 نجات والیبال و بسکتبال اصفهان از وضعی که پیش آمده است،

 باشید.

باشگاه  مظلومی،  پرویز  خواست  در  با 
باشگاه  به  رسمی  نامه  ارسال  با  استقالل 
هافبک  ترابی  مهدی  جذب  خواهان  سایپا 

ملی پوش، این تیم شد.
سایپا  مربی  جاللی  مجید  آنکه  از  بعد   
استقالل  مهاجم  پروپجیچ  جذب  برای 
نیم فصل  استقاللی ها هم که در  اقدام کرد، 
از  پس  و  تیموریان  جدایی  با  و  اول 
جایگزین  بود  نتوانسته  هنوز  کرار،  آن 
به  نامه ای  کنند،  پیدا  او  برای  مناسبی 
مسئوالن سایپا فرستادند و خواستار جذب 
تیم این  ملی پوش  هافبک  ترابی   مهدی 

 شدند.
وعده ای  به  تا  خواست  همه  از  مدیره  هیئت  جلسه  در  مظلومی  است  گفتنی   
عمل داده اند،  کرار  جایگزین  عنوان  به  مناسب  بازیکن  جذب  درباره  او  به   که 

 کنند.
 ترابی یکی از مهم ترین استعدادهای  فوتبال ایران به شمار می آید و در تیم کی روش با وجود 
جوانی، تبدیل به یکی از نفرات ثابت شده است؛ بعید است سایپایی ها با انتقال او به استقالل 
این خبر گفته است: کدام آدم عاقلی  به  باشگاه سایپا در واکنش  موافقت کنند. مدیر عامل 
 بازیکن 21 ساله ای مانند ترابی را که به تنهایی یک تیم است، می دهد و مهاجمی 33 ساله را 

می گیرد؟

محمود یزدخواستی گفت: اگر قدرت سپاهان در حد روزهای خوبش 
باقی بماند و دو بازیکن برزیلی به تیم اضافه شوند و طالیی پوشان از 
تمام بضاعت فوتبالی خود که هم اکنون دارند استفاده کنند، شانس 

قهرمانی سپاهان زیاد است. 
این کارشناس فوتبال درباره وضعیت این روزهای سپاهان و ذوب آهن، 
اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که سپاهان همیشه شانس صعود 
به باالی جدول را داشته است. سپاهان در بازی داِربی نمایش قابل 
قبولی را داشت؛ به طوری که مدافع عنوان قهرمانی از تمام بضاعت 
عقیلی،  نویدکیا،  مانند  بازیکنانی  و  کرد  استفاده  بازی  این  در  خود 
خلعتبری و بازیکنان جوان در ترکیب حضور داشتند. وی با بیان اینکه 
حضور پریرا و پادوانی قدرت سپاهان را دوچندان خواهد کرد، گفت: 
اگر قدرت سپاهان در حد روزهای خوبش باقی بماند و این دو بازیکن 
از تمام بضاعت فوتبالی  به تیم اضافه شوند و طالیی پوشان  برزیلی 
خود که هم اکنون دارند، استفاده کنند شانس قهرمانی سپاهان زیاد 
است. سپاهان همیشه شخصیت قهرمانی داشته است و ثابت کرده 
درباره  یزدخواستی  برگردد.  اوج  روزهای  به  زود  که می تواند خیلی 
دارد. هیئت  در جدول شرایط خوبی  تیم  این  افزود:  نیز،  ذوب آهن 

مدیره و مدیر عامل جدید کارخانه واقعا مدیریتی قوی دارند و در 
کل مدیریت کارخانه و باشگاه تا حد زیادی تقویت شده است؛ این 
امر سبب حمایت بیش تری از تیم فوتبال خواهد شد. این کارشناس 
فوتبال با اشاره به اینکه ذوب آهن شانس خوبی برای قهرمانی دارد، 
متکی  تیم  این  که  چرا  دارد؛  بها  ذوب آهن  بازی  نوع  کرد:  تصریح 
به  دارد.  تمرکز  تیمی  کار  بیش تر روی  و  نیست  بازیکنان خاص  به 
تربیت  بازیکنان جدیدی  دارد؛ چراکه  بها  بازی  این سبک  هر حال 
خواهند شد. وی گفت: این دو تیم اصفهانی باید در جام باشگاه های 
آسیا حاضر شوند که این خود سبب توجه بیشتر مدیر این دو باشگاه 
به تیم ها خواهد شد. هر دو تیم سپاهان و ذوب آهن اگر می خواهند 
به  یزدخواستی  کنند.  بیشتری  هزینه  باید  شوند،  موفق  آسیا  در 
وقفه ها  این  همیشه  کرد:  نشان  خاطر  و  اشاره  برتر  لیگ  تعطیالت 
بازی ها  به طوری که وقتی  ایجاد می کند؛  تیم ها  برای  را  مشکالتی 
از سر گرفته می شود، تیم ها دیگر آن جنگندگی قبل از تعطیالت را 
ندارند؛ بنابراین باید یک کار اصولی انجام شود که بازیکنان از نظر 

روحی و روانی افت نکنند تا آمادگی تیم ها حفظ شود.  
برای  جهاتی  از  تعطیالت  این  البته  افزود:  فوتبال  کارشناس  این 
دارند  قصد  تیم  دو  این  چراکه  است؛  خوب  ذوب آهن  و  سپاهان 
چند بازیکن جذب کنند. این فرجه زمانی، فرصت خوبی است برای 
هماهنگ شدن بازیکنان جدید با قدیم. هر چند که باید بازی های 

تدارکاتی نیز برگزار کنند.

ورزش و جواانن 

یک کارشناس فوتبال:
سپاهان شانس قهرمانی دارد

استقالل در پی شکار مهدی ترابی

            نماینده بسکتبال اصفهان،آینده ساز نشد!

قطعا  پرسپولیس  فنی  کادر  از  پانادیچ  آندره  جدایی 
ایوانکوویچ  برانکو  دوش  روی  بیشتری  فشار  تواند  می 
برانکو  که  بود  دستیارانی  جمله  از  پانادیچ  دهد.  قرار 

ایوانکوویچ در این سال ها به هر تیمی می رفت، 
به عنوان دستیار اول با خود می برد. یک 

مربی باهوش و تمرین دهنده مناسب که 
بدون شک نقش به سزایی در پیشرفت 
اخیر پرسپولیس داشت. همه بازیکنان 
این  تمرینات  از  همواره  پرسپولیس 
مدعی  و  کرده  تمجید  کروات  مربی 

بودند پانادیچ هر روز برای آنها تمرینات 
رشد  به  این  که  می گرفت  نظر  در  تازه ای 

به  و پیشرفت تیم، کمک شایانی می کرد. شاید 
همین خاطر بود که باشگاه های کروات نام آندره پانادیچ 
انتخاب  مربی گری خود  گزینه های  از  یکی  عنوان  به  را 
کردند و در نهایت هم با وسوسه کردن دستیار اول برانکو 
و  اول  دستیار  که  حاال  بازگرداندند.   کشورش  به  را  او 
گذاشت،  تنها  راه  نیمه  در  را  او  برانکو  کاره  همه  مرد 
سرمربی  برای  جدید  دستیار  یک  معرفی  منتظر  باید 
نتیجه  این  به  برانکو هم  باشیم؛ چون خود  پرسپولیس 

رسیده که برای پر کردن جای خالی پانادیچ نیاز است 
کند.  اضافه  کادر دستیارانش  به  نیروی جدیدتر  تا یک 
اما اینکه سرمربی موفق پرسپولیس چه کسی را گزینه 
جانشینی پانادیچ کند، سوالی است که ذهن 
طرفداران  و  فوتبال  اهالی  از  بسیاری 
پرسپولیس را به خود مشغول کرده 
کروات  مربی  اطرافیان  از  است.  
گوش  به  خبرهایی  پرسپولیس، 
احتمال  اینکه  بر  مبنی  رسد  می 
دارد او بخواهد از یک مربی ایرانی 
به عنوان جانشین پانادیچ سود ببرد؛ 
در  که  افاضلی  هومن  می رود  احتمال 
و  می کرد  همکاری  او  با  هم  ایران  ملی  تیم 
با هم دارند، جانشین  رابطه بسیار خوب و صمیمانه ای 
پانادیچ شود. افاضلی در حال حاضر برای گذراندن یک 
دوره کالس پیشرفته مربی گری در ترکیه به سر می برد. 
به همین خاطر باید منتظر ماند و با گذشت زمان دید 
این اتفاق رخ خواهد داد یا برانکو ترجیح می دهد دوباره 

یک هم وطن خود را در کادر مربیانش قرار دهد.

علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران، این روزها دور 
از هیاهو و گفت وگو به رتق و فتق امور زندگی شخصی 
که  ایران  فوتبال  بزرگ  بازیکن  این  است.  مشغول 
برای آخرین بار در کادر فنی کارلوس کی روش حضور 
داشته است، بعد از جدایی از تیم ملی کمتر در محافل 
بدنی  آمادگی  که  کریمی  است.  شده  آفتابی  فوتبالی 
روزها  این  است،  کرده  حفظ  کامال  را  خود  صالبت  و 
علی  از  وقتی  می کند.   رصد  را  ایران  فوتبال  دور  از 
لبخندی  با  می کنیم،  سوال  مربی گری  درباره  کریمی 
می گوید: شرایطی که وجود دارد باعث می شود خیلی 
به مربی گری فکر نکنم. به نظرم با این اوضاع و احوال 
نمی شود خیلی به کار مربی گری فکر کرد. اگرچه من 
عالقه داشتم که این کار را انجام بدهم و به کالس های 
مربوطه بروم. دوستان هم از من در این باره خیلی سوال 
می کنند، اما برای من فعال این مساله در اولویت نیست. 
از کریمی درباره نظرسنجی برنامه 90 سوال می کنیم 
که هفته گذشته انجام شد و او را در صدر بهترین های 
کریمی  نشاند.  بازیکن دان  پست  در  انقالب  از  بعد 
ندیدم؛  را  برنامه  و  بود  پسرم  تولد  شب  آن  می گوید: 
اما از آمار آن مطلع شدم و خیلی خوشحالم که مردم 

چنین لطفی به من دارند. البته همه آن بازیکن ها که 
اسمشان در فهرست بود، ستاره های بزرگی بودند و من 
عاشق بازی خیلی از آنها بودم.  شماره 8 سابق تیم ملی 
بازی های  آیا  این سوال که  به  پاسخ  در  پرسپولیس  و 
همان  من  می گوید:  هم،  می کند  دنبال  را  پرسپولیس 
اول فصل مطمئن بودم شرایط پرسپولیس بهتر خواهد 
پایین  و  بودند  نگرفته  نتیجه  بازی  چند  در  آنها  شد. 
برانکو مربی خوبی است و من  اما آقای  جدول بودند؛ 
شک نداشتم که آنها باال خواهند آمد و خوشحالم که 
تیم خوبی درست شده که رضایت مردم را هم جلب 
کرده است. سرمربی پرسپولیس فرد امتحان پس داده ای 
است و به نظر من پرسپولیس مدعی قهرمانی امسال 
لیگ  در  هم  دیگری  خوب  تیم های  اگرچه  است. 
حضور دارند، مثل استقالل خوزستان، ذوب آهن و خود 
استقالل که صدرنشین لیگ هم هست. کریمی که از 
اوضاع و احوال لیگ ایران کمابیش باخبر است و درباره 
بحران های مالی تیم ها می گوید: وقتی ما بازی بارسلونا 
عجب  می گوییم  خودمان  پیش  می کنیم،  تماشا  را 
فوتبالی بازی می کنند، بدون اینکه فکر کنیم بیرون از 

زمین آن ها چه خبر است.

 یکی از مهم ترین مسایل فوتبال ایران مشکالت مالی 
است که شرایط فعلی باعث شده فکر بازیکن ها خراب 
بشود. مثال وقتی شما فکرت آزاد نباشد، در زمان های 
این  چرا  االن  می گیرید.  اشتباه  تصمیمات  مناسب 
همه بدهی باشگاهی به بازیکن ها زیاد است؟ خیلی از 
فوتبالیست ها حکم استینافشان را هم گرفته اند، اما پولی 
دستشان را نگرفته. در حالی که باشگاه وقتی قراردادی 
می بندد، باید به آن متعهد باشد. به نظر من حتی بهتر 
را  مبلغ  کامل  اما  کنند؛  کم  را  قراردادها  پول  است 
پرداخت کنند، نه مثل حاال که بازیکن ها باید بابت پولی 
که دریافت نکرده اند، مالیات هم بدهند. این از دالیل 
مهم تفاوت فوتبال ما با خارج است. اینکه منابع مالی 
درست هزینه نمی شود و البته دیوار بازیکن ها از همه 
لیگ  پدیده های  درباره  کریمی  علی  با  است.   کوتاه تر 
هم حرف می زنیم و اینکه آیا این لیگ بازیکنانی دارد 
که بتوانند در آینده ستاره بشوند؟ کریمی می گوید: من 
اسم چند بازیکن را در ذهن دارم، اما بهتر است آنها را 
به زبان نیاورم. کال در حال حاضر در تیم ملی جوان های 
خوبی هستند، در لیگ هم بازیکنان با استعداد زیادی 
داریم که می توانند خودشان را در باالترین سطح مطرح 

کنند به شرط اینکه از مسیر خارج نشوند.  علی کریمی 
هم  فوتبال  در  غیرفوتبالی ها  حضور  درباره  همچنین 
حرف می زند و می گوید: یک موقعی به سرم زده بود 
بروم برای انتخابات فدراسیون نامزد بشوم؛ اما شرایطش 
را که دیدم، بی خیال شدم. شما االن بروید ببینید در 
اداره می کنند.  آلمان چه کسانی فوتبال این کشور را 
مثال در بایرن مونیخ چه کسانی تیم را در دست دارند 
و چقدر فوتبالی هستند و چقدر از جای دیگر به این 
فوتبال  که  است  چیزهایی  از  این  شده اند.  وارد  حوزه 
زمانی  چه  باالخره  نمی دانم  من  و  می دهد  رنج  را  ما 

درست می شود.  

کاظمی  گفت:  خراسان  ثامن  بسکتبال  باشگاه  عامل  مدیر 
منتظر  و  ندارد  ثامن  ترکیب  در  برای حضور  مشکلی  هیچ 
مشخص  بازیکن  این  وضعیت  تا  هستیم  فدراسیون  جواب 
ارسالن  وضعیت  آخرین  خصوص  در  عمرانی  آرمان  شود. 

به  را  بازیکن  این  الزم  مدارک  کرد:  اظهار  کاظمی 
هستیم  منتظر  و  داده ایم  بسکتبال  فدراسیون 

را مشخص  بازیکن  این  تکلیف  فدراسیون  تا 
استعالم  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی  کند. 
بازیکن  این  گرفته ایم،  وظیفه  نظام  از  که 
به هیچ عنوان سرباز نیست و تا سال 95 
از معافیت تحصیلی برخوردار است. عمرانی 

که  کرده ام  اعالم  همیشه  کرد:  نشان  خاطر 
مشحون برای ثامن یک حامی واقعی بوده است 

نمی رود؛  زور  حرف  بار  زیر  وقت  هیچ  که  می دانم  و 
کارت  قطع  طور  به  باشد،  نداشته  مشکلی  بازیکن  این  اگر 
بسکتبال  عامل  مدیر  کرد.  خواهد  صادر  را  کاظمی  بازی 
داده  وظیفه  نظام  که  تاییدیه  به  توجه  با  داد:  ادامه  ثامن 
این  با  ولی  بود؛  خواهیم  بازیکن  این  کارهای  پیگیر  است، 
حال اگر به طور قانونی مشکلی نداشته باشد که در خدمت 
این  در  مشکل  اگر  صورت  این  غیر  در  می گیرد؛  قرار  تیم 

خصوص وجود داشته باشد، از این بازیکن استفاده نخواهیم 
تمام  و  به رضای خدا هستیم  راضی  کرد:  عنوان  کرد. وی 
تالش خود را خواهیم کرد تا از این بازیکن در ترکیب تیم 
قرار  فدراسیون  کرد:  تصریح  عمرانی  کنیم.  استفاده  خود 
از  قطعا  کند؛  اعالم  ما  به  را  نهایی  خبر  بود 
و  هستیم  برخوردار  فدراسیون  حمایت 
باشگاه های  شیطنت های  به  کاری 
دیگر نداریم. جواب این افراد را در 
وی  داد.  بسکتبال خواهیم  میدان 
با حضور  که  موضوع  این  تایید  با 
در  تیمش  قطعا  کاظمی  ارسالن 
قرار  نیمه نهایی  مرحله  تیم   4 بین 
در  تیم  شرایط  کرد:  عنوان  می گیرد، 
در  متاسفانه  ولی  است؛  خوب  حاضر  حال 
پست چهار مشکالت زیادی داریم؛ این قول را خواهم داد که 
با حضور ارسالن کاظمی و همچنین رسیدن بازیکن خارجی 
قطعا در بین چهار تیم مرحله نهایی قرار خواهیم گرفت. وی 
تاکید کرد: باز هم اعالم می کنم که کاری به شیطنت افراد 
نخواهیم داشت و با ارایه یک بازی زیبا جواب تمام تیم ها را 

در زمین بسکتبال خواهیم داد.

در انتظار مربی جدید برای پرسپولیس
دستیار اول برانکو چه کسی خواهد بود؟

منتظر جواب فدراسیون هستیم؛

مدیرعامل بسکتبال ثامن: کاظمی سرباز نیست

تصمیمی برای سرمربی گری ندارم
علی کریمی: می خواستم برای انتخابات فدراسیون، نامزد شوم

جـــوان )7(
هفتمین شماره مباحث مربوط به جوانان عزیز را در یکی از سرنوشت سازترین 
دینی  مردم ساالری  آینده،  روز  چند  در  می کنیم.  مطرح  اسالمی  انقالب  دوران 
را  خودشان  نمایندگان  مردم  و  می شود  گذاشته  نمایش  به  عزیزمان  کشور  در 
در مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان انتخاب می کنند تا با تشکیل یک 
مجلس قدرتمند اهداف مقدس نظام اسالمی را به پیش ببرند؛ اما سخنان رهبری 

خطاب به جوانان:
«« انقالبِی مثبت باشید

 عزیزان من! جوانان! انقالبی مثبت باشید. دانشگاه باید انقالبیون مثبت پرورش 
اگر  آماده کنید.  را  باید خودتان  دارد؛  نیاز  به شما  تاریخ  این  و  این ملت  دهد؛ 
شما در میدان باشید، آینده  بسیار درخشانی در انتظار این کشور است. ما امروز 
امتیازات هم  از  بعضی  لحاظ  از  بی نظیریم؛  دنیا  در  امتیازات  از  بعضی  لحاظ  از 
این دو  اتصال  ارتباط و  از لحاظ  از لحاظ موقعیت سوق الجیشی،  کم نظیریم. ما 
بخش عالم و از لحاظ وقوع در منطقه ای که از لحاظ اقلیمی دارای شرایط بسیار 
متنوعی است و برای انواع و اقسام کار آماده است، جزو کشورهای کم نظیریم. از 
لحاظ بعضی از منابع در دنیا بی نظیریم؛ حداقل از لحاظ اجتماع این همه منابع 
گوناگون زیرزمینی در دنیا بی نظیریم؛ نفت و گاز و امثال این منابع از یک طرف، 
منبع نیروی انسانی از طرف دیگر. ما این همه جوان داریم، آن هم نه جوان گیج 

بی استعداد. جوان ایرانی، جوان بااستعداد و هوشیار و آگاه است.
«« بسیاری از این کج رویها ناشی از کمبود آگاهی است

 من کال به جوان ها و به ویژه به دانشجویان و طالب توصیه می کنم که آگاهی های 
خودشان را افزایش دهند. بسیاری از این کجروی هایی که شما مالحظه می کنید، 
ناشی از کمبود آگاهی است. نسل امروز - به ویژه نسل جوان ما - باید از تاریخ 
کشورش اطالع داشته باشد؛ به خصوص از زمان مشروطیت به این طرف را بداند. 
شما در هر رشته ای که تحصیل می کنید، چون جزو نخبگان جامعه هستید - بعد 
از این هم ان شاءاهلل جزو نخبگان برتر خواهید بود - باید بدانید که کشور شما در 
چه موقعیتی قرار داشته و دارد. شما باید به خصوص تاریخ رژیم گذشته را بدانید.

 من گمانم این است هر کسی، هر جوانی و هر دانشجویی که بداند این انقالب 
از دست چه گرگ های خون آشامی گرفته و چه زحماتی  این نظام، کشور را  و 
را در این بیست ودو سال تحمل کرده تا به این جا رسیده و چه دشمنی هایی با 
آن شده و االن هم در کمین آن است، کامال می فهمد که در این نظام چه باید 
ایرانی،  جوان  می دهد.  تشخیص  و  می کند  را حس  وظیفه  خودش  یعنی  بکند. 
باقی نمی ماند.  ابهام  لذا جای  باهوش است، هم سیاسی است؛  هم روشن بین و 
بنابراین، عالجی که من پیشنهاد می کنم، کتابخوانی، افزایش مطالعه و کشاندن 
 - انحرافی  نه بحث های   - و حقیقی  به بحث های صحیح  دانشجویی  اجتماعات 
است. البته بحث خودسازی و درون سازی و نورانی کردن دل و امثال این ها هم 

بحث های مفصلی است که در جای خود باید مورد تاکید قرار گیرد.
امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  پاسخ  و  پرسش  جلسه   در  بیانات 

 1379/12/22
««اثر انگشت دشمن!

روشن  عالمانه  اندیشه   فروغ  و  ایمان  نور  با  که  هنگامی  جوان،  بی آالیش  دل   
شود، گنجینه ای الهی است که فرآورده های آن، امروز و فردای کشور را بهره مند 
می سازد. در مرحله  کنونی، آنچه می باید پس از تحصیل علم، در صدر فعالیت های 
دانشجویی قرار گیرد، ارتقای فکری دانشجویان در زمینه  فرهنگ و سیاست است. 
شما جوانان عزیز می توانید اثر انگشت دشمن را در بسیاری از مسایلی که امروزه 
در فضای سیاسی و فرهنگی مطرح است، مشاهده کنید و نشانه های هدفمندی 
ببینید.  انقالبی  و  اسالمی  باورهای  تغییر  سوی  به  را  جریانات  و  مسایل  این 
و دیگر  فعالیت های جامعه  اسالمی دانشجویان  باید سمت و سوی  واقعیت  این 

تشکل های اسالمی دانشجویی را ترسیم کند.
 پیام به کنگره جامعه اسالمی دانشجویان در مشهد، 1380/06/10 

««سرآغاز فهرست بلند مسایل کشور مسأله  عدالت
 جوانان و دانشجویان عزیز! امروز سرآغاز فهرست بلند مسایل کشور مسأله  عدالت 
از قشرهای مستضعف جامعه هم  است. دانشجوی جوان اگر چه خود برخاسته 
نباشد، به عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف های طبقاتی به چشم یک آرزوی 

بزرگ و بی بدیل می نگرد.
 این ها و امثال آن نقطه های استفهام برانگیزی ا ست که هر جوان معتقد به عدل 
اسالمی، ذهن و دل خود را به آن متوجه می یابد و از کسانی که مظنون به چنین 
و  دولت  از  آن  کنار  در  و همچنین  پاسخ می طلبد.  تخلفاتی شناخته می شوند، 
را  فسادها  این  ریشه کن کردن  برای  قاطعانه  عملکرد  قضایی  و دستگاه  مجلس 
نسل  و  ماست  کشور  مسأله   مطرح ترین  و  مهم ترین  این  امروز  می کند.  مطالبه 

جوان دانشجوی متعهد و مؤمن نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند.
 پیام به مناسبت دومین همایش جنبش دانشجویی، 1381/08/06 

««قدر جوانی را بدانید
و  نورانیت  این  پاک،  این دل های  و  بدانید  را  قدر جوانی  جوانان!  من؛  عزیزان   
اگر  گاهی  حتی  کنید.  حفظ  دارد،  وجود  شما  در  حال  هر  به   که  را  صفا  این 
آن  باشد،  نشده  متراکم  گناه  که  مادامی  می زند،  سر  جوانی  از  هم  خطایی 
که  می کند  کم  را  نورانیت  آن  از  بخشی  گناه،  هر  البته  است.  محفوظ  نورانیت 
 عالجش توبه است. برگشتن و توبه  ما، ان شاءاهلل محبت الهی را متوجه ما خواهد

 کرد.
««بدون پیشرفت علم، نمی شود کشور را پیش برد

 به هرحال عزیزان من! عاملی که می تواند کشور شما را در مقابل هر افزون طلبی، 
کند،  حفظ  بحران سازی  هر  و  ماجراجویی  هر  تجاوز،  هر  انحصارطلبی،  هر 
و  آحاد  بین  ارتباط  است  همین طور  است.  نظام  داخلی  ساخت  استحکام 
قشرهای مردم با مسئوالن نظام؛ امید جوانان به آینده و گرفته شدن رخنه هایی 
کردم،  عرض  که  همان طور  می شود.  نظام  تضعیف  موجب  تدریج  به  که  است 
مسأله   دانشگاه،  محیط  در  باید  شما  و  می گیرد  انجام  زیاد  تالش  با  کارها  این 
به  خود  صحبت  در  عزیزی  دانشجوی  این که  بگیرید.  جدی  را  تحقیق  و  علم 
و  مطالبه  عنوان  به  را  آن  و  است  کم  گفتند  و  کردند  اشاره  تحقیقات  بودجه  
درخواست دانشجویان مطرح کردند، مرا خوشحال می کند. در جلسه  اساتید هم 
جوان،  که  است  خوب  خیلی  این  می کردند.  مطرح  را  همین  اتفاقا  بودیم،  که 
نمی شود  علم،  پیشرفت  بدون  باشد.  علم  پیشرفت  و  علمی  کار  تحقیق،  دنبال 
ما  می کنند.  استفاده  علم  از  بشریت  دشمنان  حتی  امروز  برد.  پیش  را  کشور 
آن ها  گسترش  و  انسانی  فضایل  حقیقی،  ارزش های  واال،  آرمان های  برای 
 ناگزیریم از علم و شرافت ذاتی علم استفاده کنیم؛ وحدت و ارتباط باید حفظ

 شود.
«« امروز نوبت نسل جدید است

دوران جوانی  بسازید.  و عمل  علم  با  را  عزیزان من! هرچه می توانید، خودتان   
شما مثل دوران جوانی نسل قبل از شما، دوران تعیین کننده  سرنوشت تاریخی 
می نشست  خانه  در  اگر  می کرد،  تنبلی  اگر  شما  از  قبل  نسل  است.  ملت  این 
و  وابستگی  فساد  در  غرق  ما  ملت  می ساخت،  خود  پیشه   را  الابالی گری  اگر  و 
را  انقالب  ایستاد،  نسل  آن  می ماند.  باقی  آمریکا  به  نسبت  فرودستی  ذلت 
 پیروز کرد، جنگ را پیروز کرد و از هویت ملی و شخصیت ملی دفاع جانانه ای

 نمود. 
که  می داند  و  می ترسد  ما  جوانان  از  دشمن  است.  نسل جدید  نوبت  هم  امروز 
هیچ  بایستد،  صحنه  در  ایمان  همین  با  ما،  ایمان  با  گسترده   جوان  نسل  اگر 
سالحی، هیچ بمبی و هیچ موشکی نمی تواند این ملت را به زانو درآورد. هر گامی 
گلوله ای  مثل  بردارید،  خودتان  اخالقی  و  عملی  و  علمی  ارتقای  برای  شما  که 
این رزم، جهاد بزرگی این جنگ و   است که به سمت دشمن شلیک می کنید. 

 است.
 بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، 1382/02/22 

««یک موجود مقدس و محبوب!
موجود  یک  مثل  من  برای  است،  دینی  ارزش های  شعارش  که  جوانی   
که  اما جوانانی  دارم؛  را دوست  البته من همه  جوانان  است.  و محبوب  مقدس 
با  عده ای  عزیزند.  خیلی  من  چشم  در  است،  مهم  آنها  برای  دینی  ارزش های 
که  می کنند  ایجاد  بی نظمی  دینی،  ارزش های  به  پایبندی  به  کردن  تظاهر 
زنجان  دانشگاه های  از  من  که  چیزهایی  از  یکی  نیستم.  موافق  کار  این  با  من 
گوناگون  تشکل های  دانشگاه ها  این  در  گفتند  که  است  این  آمد،  خوشم 
شدن  یقه  به  دست  و  بدگویی  و  هتاکی  و  بی ادبی  با  هم  با  دانشجویی 
همین طور  می کنم  توصیه  و  است  خوبی  خیلی  رویه   این  نمی کنند.   رفتار 

باشید.
 بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های استان زنجان، 1382/07/22

««یادداشت ویژه



امکان تعیین یک یا چندین برند ملی 
برای گردشگری ایران

برند  برای  گفت:  میراث  فرهنگی  سازمان  گردشگری  معاون   
ملی گردشگری ایران، ممکن است چندین برند برای بازارهای 
متفاوت خارجی و یا یک نشان با فصل مشترک و دارای همه اجزا 

برای یک برند ملی طراحی شود.
 مرتضی رحمانی موحد  در مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی 
برند ملی گردشگری ایران که به مدت دو روز در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: پایان این کنفرانس مهم، آغازی 
بر ادامه مسیری است که راه طراحی برند ملی گردشگری ایران 

را در پیش گرفته ایم.
وی افزود: با اتکا به دستاوردهای دو روزه کنفرانس بین المللی 
از تجربیات سال های  با کمک گرفتن  ایران و  برند گردشگری 
گذشته، می خواهیم نماد یا برندی را برای کشور ایران به تجلی 

برسانیم که بیان گر و نشانه ای از ایران اسالمی باشد.
و  دستی  صنایع   میراث  فرهنگی،  سازمان  گردشگری  معاون 
گردشگری تاکید کرد: این برند باید تمامی ویژگی های تاریخی، 
فرهنگی، معنوی، طبیعی، مردم شناسی و دیگر ویژگی ها و میراث 

ملموس و ناملموس ایران را دربرداشته باشد.
برند  بین المللی  کنفرانس  برگزاری  از  ما  هدف  داد:  ادامه  وی 
گردشگری این است که افراد مبتکر و خالق صنعت گردشگری 
به تولید و خرید و فروش محصولی بپردازند که در شناساندن 

ایران در سراسر گیتی تاثیر به سزایی داشته باشد.
رحمانی موحد تصریح کرد: آنچه در دو روز همایش خلق شد 
این است که مجموعه سرمایه های اجتماعی و انسانی ما در این 
عرصه، پشتوانه بسیاری خوبی برای پیمودن راه  به سمت و سوی 

طراحی نشان برند ملی گردشگری ایران است.
وی اضافه کرد: امروز این همایش فصل دیگری از توان و عزت 
گردشگری کشور ما را ورق زد؛ امیدواریم این همت و تالش با 

سرمایه نشاط، همت و پشتوانه بیشتری ادامه پیدا کند. 
جهانی  گستره  معرفی  برای  ملی  برند  طراحی  ضرورت 

ایران به جهانیان
و  صنایع  دستی  میراث  فرهنگی،  سازمان  گردشگری  معاون 
و  خارجی  مهمانان  صحبت های  شنیدن  با  گفت:  گردشگری 
داخلی، باید گفت که به یقین برندی برای معرفی گستره جهانی 

و اثرگذار کشورمان نیاز داریم.
پیش  متعددی  سواالت  این هدف  به  رسیدن  برای  افزود:  وی 
روی ماست؛ امیدواریم با استمرار کمک و حمایت کارشناسان 
حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، به ویژه همیاری افرادی مانند 
پروفسور جعفری - دبیر علمی این کنفرانس - پاسخ سواالت 
را در قالب کارگروهی که در دو هفته آینده تشکیل می شود، 

تعیین کنیم.
رحمانی موحد گفت: سیر گفت وگوهای این همایش، مطالعات در 
این زمینه و پاسخ این سواالت تا پیش از پایان سال در معرض 
افکار عمومی قرار می گیرد و با جمع آوری نظرات و جمع بندی 
آنها در نهایت به احصای شاخص های آفرینش گر برند گردشگری 

ایران دست پیدا می کنیم.
ملی  برند  طراحی  برای  است  ممکن  نهایت  در  داد:  ادامه  وی 
متفاوت  بازارهای  برای  مختلف  برندهای  ایران،  گردشگری 
خارجی و یا یک نشان با فصل مشترک و دارای همه اجزای الزم 

برای یک برند ملی طراحی شود. منبع: مهر

دبیرعلمی کنفرانس برند گردشگری ایران 
مطرح کرد:

بهره گیری از دیدگاه های داخلی و 
خارجی برای طراحی برند گردشگری

گفت:  ایران  گردشگری  برند  کنفرانس  علمی  دبیر  اصفهان- 
باتوجه به اینکه برای طراحی یک برند برای توریسم بین المللی 
تبادل نظر می کنیم، باید برای رسیدن به این هدف از دیدگاه های 

داخلی و خارجی استفاده کنیم.
اختتامیه  مراسم  در  دوشنبه  شامگاه  جعفری  جعفر  پروفسور   
کنفرانس بین المللی برند ملی گردشگری ایران که به مدت دو 
روز در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در این 
همایش، پس از احصای  نظر همه دوستان کارشناس این عرصه، 
برند  چندین  طراحی  لزوم  به  معتقد  برخی  که  شدیم  متوجه 

مختلف برای گردشگری ایران هستند.
برای  برند گردشگری  به نظر می رسد طراحی چند  افزود:  وی 
ایران کاری صحیح باشد؛ چرا که در تجارب خود دریافته ایم که 
به طور مثال یک کاالی ژاپنی پسند ممکن است فرانسوی پسند 

نباشد.
ایران  گردشگری  ملی  برند  بین المللی  کنفرانس  دبیرعلمی 
و  برند جامع  لزوم طراحی یک  بر  نیز  برخی  البته  تاکید کرد: 
واحد با درنظر گرفتن تمام ویژگی های اصیل فرهنگی، معنوی، 
میراث فرهنگی وگردشگری ایران تاکید داشتند؛ بر این اساس به 
نظر می رسد باید این مسأله پس از این کنفرانس مورد بررسی 

بیشتر برای اخذ تصمیم نهایی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعیین 
افق هدف پس از این کنفرانس گفت: پیشنهاد من این است که 
از تمامی کارشناسان این عرصه تشکیل شود و این  کمیته ای 
و  که هدف  دهد  قرار  بررسی  مورد  به شکل جدی  را  موضوع 
 برنامه آینده ما در ارتباط با طراحی این برند و موضوع گردشگری

 چیست.
جعفری تصریح کرد: با توجه به اینکه ما در ارتباط با طراحی 
می کنیم،  نظر  تبادل  بین المللی  توریسم  برای  برند  یک 
هم اندیشی ها  در  دو  هر  خارجی  و  داخلی  متفکران   باید 
طراحی  برای  تا  باشند  داشته  شرکت  موضوع  این  برای 
بهره خارجی  هم  و  داخلی  دیدگاه های  از  هم  برند   این 

 ببریم.
در  روز   دو  مدت  به  گردشگری  برند  بین المللی  کنفرانس   
سازمان  رییس  سلطانی فر  حضور  با  و  اصفهان  بازرگانی  اتاق 
معاون  رییس جمهور، رحمانی موحد  معاون  و  میراث فرهنگی 
گردشگری سازمان میراث  فرهنگی و جمعی از مسئوالن شهری 
و استانی اصفهان برگزار شد که در این کنفرانس بین المللی ۱۲ 
سخنران اصلی از هشت کشور مختلف دنیا، چهار پنل تخصصی، 
دو میزگرد کاربردی، پنج ورک شاپ تخصصی و پنج مقاله ارایه 

شد. منبع: مهر

داد: کتابخانه صدرالواعظین  امور خیریه شهرستان خوانسار خبر  و  اوقاف  اداره  رییس 
»بروی« موقوفه حمام اولیای خوانسار احداث می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حجت االسالم و 
المسلمین عباس نصیراالسالمی اظهار داشت: این کتابخانه با کمک های اعضای هیئت 
امنای مسجد امام حسن مجتبی بید هند خوانسار و همچنین مشارکت بخش خصوصی 

در شهر بید هند از توابع خوانسار احداث می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: توحید زورچنگ سرمایه گذار بخش خصوصی این طرح است 
که قرار است برای احداث یک کتابخانه عمومی و تخصصی مجهز مبلغ 4 میلیارد ریال 

هزینه کند.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار در ادامه افزود: هدف از اجرای این 
طرح، گسترش فضاهای فرهنگی مورد نیاز جامعه است که در اقدام نیک اندیشانه این 

سرمایه گذار بخش خصوصی، این پروژه به اجرا درآمد.
حجت االسالم و المسلمین عباس نصیراالسالمی در ادامه بیان کرد: زمین این موقوفه 
300 متر مربع است؛ قرار است این کتابخانه در دو طبقه و به مساحت 600 متر مربع بر 

عرصه این موقوفه که متعلق به حمام اولیای بید هند است، احداث شود.
یاد  نگهداشتن  زنده  کتابخانه  این  نامگذاری  از  هدف  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
از  امینی  مهدی  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت  بزرگوار  واعظ  و  عالم  خاطره  و 

دانشمندان بزرگ شهرستان است که به صدرالواعظین امینی نیز معروف است. 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار در ادامه عنوان کرد: عملیات احداث 
این کتابخانه پس از مساعد شدن جوی هوا آغاز می شود و طبق پیش بینی های صورت 

گرفته شده، این پروژه یکسال زمان نیاز دارد.

آزاد اسالمی واحد دولت آباد گفت: عملیات ساخت مقبره شهدای   سرپرست دانشگاه 
گمنام در دانشگاه آزاد دولت آباد، هم زمان با دهه فجر آغاز می شود.

سید محمد کاظمی درباره ساخت مقبره شهدای گمنام در دانشگاه آزاد دولت آباد اظهار 
داشت: این پروژه در مساحت 3 هزار متر مربعی ساخته می شود که در کنار مقبره این 
شهدا، فضای سبز، امکانات رفاهی و محوطه ای برای اجرای برخی از برنامه های فرهنگی 

در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: مسابقه طراحی مقبره و محوطه سازی اطراف قبور مطهر شهدای گمنام، در 
این دانشگاه برگزار می شود و اساتید و دانشجویان رشته معماری می توانند در زمینه 

طرح مقبره، ایده های خود را ارایه کنند.
و  مقبره  طراحی  مسابقه  گفت:  دولت آباد  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
محوطه سازی شهدای گمنام با هدف ارج نهادن به مقام شهدای هشت سال دفاع مقدس، 
به ویژه شهدای گمنام برگزار می شود و پس از داوری، طرح برتر انتخاب و عملیات احداث 

آن آغاز می شود.
وی تصریح کرد: طرح های ارایه شده ضمن توجه به فرهنگ ایرانی- اسالمی، باید با فضای 

مقبره و محوطه پیش بینی شده همخوانی داشته باشد.
کاظمی افزود: در نظر گرفتن ویژگی هایی از شهدا، ارایه جدول متناسب با بافت دانشگاه، 
طراحی در چارچوب رعایت استانداردهای معماری منظر، توجه کافی به قابلیت اجرا، 
منحصربه فرد بودن، خالقیت و نوآوری و تناسب از جمله ویژگی هایی طرح های ارایه شده 

برای شرکت در این مسابقه اعالم شده است.
دانشگاهی،  واحد  این  در  گمنام  برکت حضور شهدای  به  امیدواریم  داشت:  اظهار  وی 

بتوانیم در راستای اهداف واالی این عزیزان حرکت کنیم. تسنیم

احداث کتابخانه صدرالواعظین »بروی« 
موقوفه حمام اولیای خوانسار

 آغاز عملیات ساخت مقبره شهدای گمنام در 
دانشگاه آزاد دولت آباد

معارف و رگدشگری 

مصاحبه اختصاصی با کیمیای وطن: 

ایران پناهگاه گردشگران خارجی 
است

آذین عطریان
اهداف  سمت  به  زیادی  سرعت  با  اخیر  دهه  در  اصفهان 
خود پیش رفته است. یکی از این اهداف، جذب گردشگران 
میلیونی و رشد صنعت گردشگری است و در این راه دست 
و  بین المللی  هتل های  ساخت  است.  نداشته  بر  تالش  از 
یکی  تفریحی،  اماکن  و  جاده ها  در  رفاهی  امکانات  افزایش 
از  برخی  تجهیز  عالوه براین  تالش هاست.  این  نشانه های  از 

جذب  جهت  در  هتلینگ  امکانات  به  بزرگ  درمانی  مراکز 
گردشگران سالمت یکی از فعالیت هایی بود که امروز به ثمر 
نشسته است. بررسی انواع گردشگری در ایران و اصفهان و 
نکات ضعف و قوت در این زمینه را در گفت وگویی با شاهین 
جویا  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  حوزه  پژوهشگر  سپنتا، 

شدیم که در ادامه می خوانید:
با توجه به اینکه ایران با داشتن توان بسیار در جذب 
گردشگر، از گذشته های دور میزبان گردشگران زیادی 
بوده است و اکنون به گردشگری به عنوان یک شاخص 
انواع  از  یک  کدام  به  اکنون  می کند،  نگاه  اقتصادی 

گردشگری دست یافته است؟
ایران کشوری است که جاذبه های طبیعی و فرهنگی  زیادی 
آنقدر  ایران  را در خود جای داده است. جاذبه های طبیعی 
باشد.  بزرگ  قطب  یک  می تواند  تنهایی  به  که  است  زیاد 
گردشگری  تا  ساکروتوریسم  و  اکوتوریسم  تا  پرنده نگری  از 
همه  ماجراجویانه  گردشگری  و  بکر   مناطق  و  غارها  در 
زیادی  ظرفیت  دیگر  سوی  از  است.  امکان پذیر  ایران  در 
ابنیه و اماکن مذهبی داریم که  برای  برای آثار تاریخی تا 
مثال  عنوان  به  دارد.  جذابیت  غیرمسلمانان  و  مسلمانان  
نیایش گاه پیرسبز که یکی از نیایشگاه های زرتشتیان است، 
عالوه براین،  می کشاند.  به سمت خود  را  زیادی  گردشگران 
بناهای ایرانیان باستان که ساالنه زرتشتیان و حتی پیروان 
مسیحی  ابنیه  یا  بازدید جذب می کند  برای  را  ادیان  دیگر 
مثل کلیساها از جمله کلیسای وانک که در گروه گردشگری 
دینی و آیینی قرار می گیرد، میعادگاه فرهنگ دوستان است. 
همچنین بقاع متبرکه و امام زادگان که جمع گسترده ای از 
شیعیان کشورهای اسالمی را برای زیارت به ایران و اصفهان 

فرامی خواند. 
ایران  در  سالمت  گردشگری  رشد  درباره  شما  نظر 

چیست؟
در کنار این پتانسیل ها، به گردشگری سالمت نیز می توان 
ایران  در  متخصصی  پزشکان  که  آنجایی  از  کرد.  اشاره 
به  توجه  با  و  سرآمدند  دنیا  در  علمی  نظر  از  که  هستند 
اینکه هزینه های درمان در ایران نسبت به بسیاری از کشور 
به قطب گردشگری سالمت  توانیم  است، می  ها مناسب تر 
می تواند  نیز  طبیعی  جاذبه های  اینکه  ضمن  شویم.  تبدیل 

که  معنا  این  به  بگیرد؛  قرار  گردشگری سالمت  در خدمت 
افرادی که برای گرفتن خدمات پزشکی به ایران می آیند، در 
طول اقامت خود با رفتن به اقامتگاه های خوش آب و هوا  یا 

چشمه های آب گرم، روند درمان خود را تکمیل کنند. 
خارجی  گردشگران  در جذب  را  ایران  کنونی  شرایط 

چگونه ارزیابی می کنید؟
با توجه به وجود تمامی جاذبه های گردشگری که در ایران و 
اصفهان وجود دارد و از سوی دیگر کشورهای خاورمیانه ای 
گردشگران  مقصد  تاکنون  که  ترکیه  و  مصر  سوریه،  مثل 
فعاالن  ندارند،  مناسبی  شرایط  اکنون  و  بوده اند  زیادی 
این  به  را  زیادی  گردشگران  می توانند  ایران  در  گردشگری 
سمت و سو بکشانند؛ زیرا اکنون ایران جزیره امن و باثباتی 

برای مهمانان بین المللی است.  
کنفرانس  میزبان  اصفهان  گذشته  روزهای  در 
شما  نظر  به  بود.  گردشگری  ملی  برند  بین المللی 

دستاورد این کنفرانس برای ایران چه بود؟ 
برداشتن  منزله  به  می تواند  همایش هایی  چنین  برگزاری 
کنونی  اوضاع  اینکه  به  توجه  با  باشد.  جلو  به  رو  گام  یک 
نیست،  مساعد  چندان  خاومیانه  منطقه  در  گردشگری 
کشورهای  گردشگری  مقاصد  از  یکی  ایران  دیگر  سوی  از 
باید  اصفهان  اقیانوسیه است،  و  آمریکایی، آسیایی  اروپایی، 
در هر زمینه گردشگری فعالیت های خود را دو چندان کند؛ 
گردشگری  به  مربوط  همایش های  برگزاری  راستا،  این  در 

می تواند موثر واقع شود. 
ملی  برند  کنفراس  برگزارکنندگان  شما  نظر  به 

گردشگری به اهداف خود دست یافتند؟
چنین  در  شده  تعیین  پیش  از  اهداف  به  رسیدن  معموال 
یک  در  اهداف  همه  و  است  نسبی  به صورت  همایش هایی 

زمان محقق نمی شوند.
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اصفهان- کیمیای وطن: صبح دیروز در میدان انقالب اسالمی 
شهر اصفهان تجمع اعتراض آمیز مردم شهرستان اصفهان نسبت 
را  خود  خشم  آنان  و  شد  برگزار  سعود  آل  وحشیانه  اعمال  به 

نسبت به این اقدامات ابراز داشتند. 
راه مبارزه و مقاومت پایان پذیر نیست

اصفهان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر  رابطه،  این  در 
گفت: راه مبارزه و مقاومت پایان پذیر نیست؛ آل سعود و استکبار 
جهانی بداند با شهادت مسلمانان راه مقاومت متوقف نمی شود 
و یقینا شهادت آیت اهلل نمر حرکت بیداری اسالمی را استوارتر 

می کند.
شهادت  مناسبت  به  صادقی  رضا  المسلمین  و  االسالم  حجت 
به  توجه  بدون  سعود  آل  داشت:  اظهار  النمر  باقر  نمر  آیت اهلل 
خواست قلبی همه مسلمانان به خواست نفسانی و خالف انسانی 
خود عمل کرد؛ اما عربستان بداند راه مبارزه و مقاومت آیت اهلل 

نمر هیچ گاه خاموش نمی شود.
افزود:  ادامه  در  اصفهان  استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیر کل    
به هر  این جنایت آل سعود  به  را  اعتراض خود  باید  مسلمانان 
و  راهپیمایی  بیانیه،  قالب  در  اعتراض  این  دهند؛  نشان  نحوی 

پیگیری از مجامع بین المللی باید تداوم داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی در ادامه بیان کرد: همه 
رژیم  ظالمانه  حکم  که  می دانند  جهان  آزادزنان  و  آزادمردان 
آل سعود علیه عالم مجاهد آیت اهلل شهید شیخ نمر باقر النمر، 
حکمی علیه آزادی و آزادگی است؛ حکمی علیه مکتب تشیع و 
تا  وظیفه داریم  ما  امروز همه  بدون شک  و  است  عدالت خواهی 
به آن  ننشینیم و نسبت  این جنایت آل سعود ساکت  برابر  در 

اعتراض کنیم.
شهادت شهید نمر سند محکومیت جنایات آل سعود

فرهنگی  -معاون  امیری  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 

اصفهان-  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  اجتماعی  و 
امامزاده   60 از  بیش  جوار  در  سه شنبه  روز  در  داشت:  اظهار 
شهادت  محکومیت  راستای  در  مردمی  تجمع  واجب التعظیم، 
رهبر شیعیان عربستان به دست حکام مستبد این کشور در جوار 

بقاع متبرکه استان برگزار شد.
وی در ادامه تصریح کرد: بزرگداشت عالم مجاهد آیت اهلل النمر 
باقر النمر پس از اقامه نماز مغرب و عشا به همراه ویژه برنامه هایی 
مطرح  سخنرانان  توسط  سخنرانی  کریم،  قرآن  قرائت  همچون 
استان و کشور، قرائت دعای توسل و همچنین قرائت بیانیه ای در 

جهت محکوم کردن این جنایت آل سعود برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
فراگیر  اعتراض  و  تجمع  این  برپایی  افزود:  ادامه  در  اصفهان 
حق طلبان  و  آزادی خواهان  نیز  و  اسالمی  جوامع  و  ملل  آحاد 
والیتمدار  و  مومن  مردم  توسط  که  است  آل سعود  علیه  عالم، 
برگزار هستند،  حاضر  صحنه ها  تمام  در  همیشه  که   استان 

 شد.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیری در ادامه بیان کرد: اقدام 
رساندن  به شهادت  در  آل سعود  رژیم  و جنایت کارانه  خبیثانه 
آیت اهلل شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان، بخشی از 
اسالمی  امت  بین  تفرقه  تشدید  برای  صهیونیستی  توطئه  یک 
الهی  فضل  به  که  است  تسنن  اهل  و  شیعیان  بین  اختالف  و 
عزیز،  شهید  این  جمله  از  شهیدان  پاک  خون های  برکت  به  و 
گونه ای  به  مسلمانان  وحدت  و  هوشمندی  هوشیاری،  با  ناکام، 
معکوس، آثار خود را در صحنه مقاومت اسالمی و آرمان آزادی 
قدس شریف هویدا خواهد ساخت و خون این شهیدان مظلوم 
به زودی دامن گیر حکومت های مستبد و ظالم عربستان و رژیم 

صهیونیستی می شود.
آل  جنایات  محکومیت  نمر سند  داد: شهادت شهید  ادامه  وی 
سعود برای جهان اسالم و تشیع و نشانه استبداد و ظلم حاکمان 

عربستان است. 

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
دیدار با اسقف اعظم بابگن چاریان، حضرت مسیح )ع( 
را پیامبر رحمت و عطوفت دانست و کسانی را که به 
نام پیروی از آن حضرت در دنیا جنگ و خونریزی به 

پا می کنند، کافر برشمرد.
به گزارش ایسنا منطقه اصفهان به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان ،آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار 
اسقف اعظم بابکن چاریان - پیشوای مذهبی ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران، رییس هیئت مذهبی، رییس 
مجمع نمایندگان و رییس شورای خلیفه گری ارامنه 
با بیان  از اعضا  ایران - و تعدادی  اصفهان و جنوب 
اینکه دستور دین ما این است که به همه انبیای الهی 
احترام بگذاریم، گفت: در واقع انبیای الهی، انبیای ما 

نیز هستند؛ همه پیروان انبیای الهی نیز مورد احترام 
ما هستند و اگر هم قرار به مباحثه باشد، با استدالل 
با هم مباحثه خواهیم کرد و هیچ گونه مقابله ای با هم 

نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه مسلمانان در هیچ کجای دنیا 
مسلمانان  کرد:  اظهار  ندارند،  مقابله  الهی  ادیان  با 
هرگز اهل جنگ نیستند و همواره اهل صلح هستند 
و پیامبر اسالم )ص( نیز فرمودند که من مبعوث شدم 
برای مدارا با مردم، همان گونه که به رسالت مبعوث 

شدم.
ادیان  با  مقابله  ما  اعتقاد  اصفهان گفت:  امام جمعه 
نیست؛ دستور دین اسالم این است که اسالم به زور 

نیست، بلکه با استدالل است.
و  جنگ  دنیا  در  که  کفر  سران  اینکه  بیان  با  وی 

انبیا و ادیان  از  خون ریزی به پا می کنند، هیچکدام 
جهان  در  برخی  کرد:  تصریح  ندارند،  قبول  را  الهی 
خود را پیروان مسیحیت می دانند و ادعای مسیحیت 
قبول  مسیحی  عنوان  به  را  آن ها  ما  اما  می کنند؛ 
نداریم؛ چرا که خونریزی و جنگ به پا می کنند، در 
حالی که حضرت مسیح )ع( پیامبر رحمت است و 
در بین همه پیامبران، به پیامبر عطوفت و مهربانی 
شهرت دارد. طباطبایی نژاد تاکید کرد: ما کسانی را که 
در دنیا جنگ راه می اندازند و خون ریزی می کنند نه 
به عنوان یهودی، نه به عنوان مسیحی و نه به عنوان 

مسلمان، قبول نداریم و این ها کافر هستند.
وی افزود: بسیاری از جنگ افروزان و مستکبران عالم 
مدعی پیروی از دین مسیح هستند؛ اما قطعا حضرت 
استان  مردم  نماینده  نیست.  راضی  این ها  از  مسیح 

اصفهان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: شکر 
خدا ما با مسیحی های ایران و با مسیحی های دنیا که 
به معنای واقعی پیرو حضرت مسیح باشند، دوست 
و رفیق هستیم و در کنار هم همراه با صلح زندگی 

می کنیم.
مسلمان  را  خود  نیز  داعشی ها  گفت:  ادامه  در  وی 
مسلمان  عنوان  هیچ  به  را  آن ها  ما  اما  می دانند؛ 
هیچ  و  است  دشمن  مزدور  داعش  بلکه  نمی دانیم؛ 

کدام از رفتار پلید آن ها به اسالم ارتباط ندارد.

«« لطیفه قرآنی
پیرزن به بهشت نمی رود!

روزی، پیرزنی به حضرت محمد )ص(گفت: »از خداوند بخواهید، که مرا به بهشت ببرد«
پیامبر خدا فرمودند: »پیرزن ها به بهشت نمی روند!«

پیرزن شروع به گریستن نمود. حضرت )ص( تبسم کردند و فرمودند: مگر سخن خداوند را نشنیده ای که: »انا انشانا هّن انشاء فجعلنا هّن ابکاراً( )سوره واقعه، آیه 36 و 35(. »یعنی زنان در 
بهشت، به صورت دوشیزگان جوان درمی آیند«. یعنی پیرزنان، جوان و سپس، داخل بهشت می  شوند.

«« لطیفه جبهه ای
کي سرش به تنش زیادي مي کند؟

آدم رو راستي بود؛ حاشیه نمي رفت. لّب مطلب را صاف مي گذاشت کف دست آدم. فرمانده با این خصوصیات البته کم نداشتیم. امر مهمي که پیش مي آمد و نیاز به نیروي تازه نفس پیدا مي کردند، مثل شرایط عملیاتي و ضربتي، 
مي آمدند به سنگر مي گفتند:»خوب، ناگفته معلوم است که کار ما دوباره گیر کرده و چند نفر بسیجي بي ترمز که از جان خودشان سیر شده باشند و سرشان به تنشان زیادي کرده باشد، مي خواهیم. چراغ اول را کي روشن مي کند؟ 

بجنبید مي خواهیم برویم وقت نداریم؛ بعدا نیایید بگویید پارتي بازي کردید؛ درشت ها و خوشگل ها و مخلص هایش را سوا کردید.«

اعالم انزجار مردم اصفهان نسبت به حکام آل سعود

مردم اصفهان خشم خود را نسبت به اعمال آل سعود ابراز کردند
 « گردشگری « گردشگری
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان:

مسلمانان در هیچ کجای دنیا با ادیان الهی مقابله ندارند

لطیــــــــــفه ها 



خانواده اش  و  دوستان  دیگران،  با  کودکتان  است  قرار  وقتی 
در یک بازی دسته جمعی شرکت کند، بهتر است درباره این 
موضوعات و اتفاقات اجتناب ناپذیر، با کودک، همسرتان و پدر و 

مادرهای دیگر به توافق برسید:
ـ جدایی

ـ رفتارهای ناپسند
ـ پرخاشگری

ـ تصاحب اسباب بازی ها
اگر پدر و مادر در این موضوعات باهم به توافق برسند، زمانی 
که مساله یا شرایط خاصی پیش بیاید، می توانند به راحتی از 
یکدیگر حمایت کنند. تصمیم گرفتن، زمانی که کودک در بین 
بازی عصبانی می شود، با دیگران دعوا می کند، گریه و زاری راه 
می اندازد و پرخاشگری می کند، بسیار سخت است. بیشتر پدر 
و مادرها در این شرایط یکدیگر را مقصر می دانند و اصال به این 
موضوع فکر نمی کنند که به جای پیدا کردن مقصر، راهی برای 
خروج از بحران بیابند. اتحاد و توافق پدر و مادر و بزرگترها 
مانع ایجاد تنش های بیشتر می شود. این پیشنهادها برای یافتن 
بهترین توافقات و روش تصمیم گیری و حمایت مفید هستند.

«« جدایی
اتفاقاتی مثل اینکه پدر یا مادر برای چند لحظه اتاق را ترک 

کند تا به تلفن پاسخ بدهد، رفتن به حمام یا بیرون رفتن 
از خانه بسیار پیش می آیند. پدر و مادر باید به کودک 

بگویند چه می کنند و چرا او را تنها می گذارند.
پدر و مادر باید به کودک از همان دوران نوزادی دالیل 
جدایی را توضیح بدهند. کودک باید بداند پدر یا مادر 
چرا او را حتی برای چند لحظه تنها گذاشته و رفته است. 

او نیاز دارد متوجه اتفاقاتی که می افتد، باشد.
به کودک بگویید کجا می روید، کی می روید و چه زمانی 
می شود،  بی قرار  و  ناراحت  کودک  اگر  می گردید.  بر 
شما باید به او اطمینان بدهید که هرگز او را تنها رها 
که  کسی  که  بدهید  اطمینان  کودک  به  نمی کنید. 
مراقبش است، دوستش دارد و شبیه پدر و مادرش است.

 این روش به کودک کمک می کند تا اطالعاتی را که 
کند.  کسب  دارد،  نیاز  اطرافش  محیط  شناخت  برای 
بزنید.  حرف  آن ها  با  تا  دارند  نیاز  هم  نوزازدان  حتی 

آن ها خیلی زودتر از آنچه که ما متوجه شویم حرف هایمان را 
می فهمند. اینکه به کودک بگویید او را تنها می گذارید، احساس 
به کودک  زدن،  تقویت می کنید. حرف  در کودک  را  احترام 
عمیق ترین  بیان  برای  را  امنیت  و  نزدیکی  گرمی،  احساس 
احساسات بدون ترس از تایید نشدن یا نادیده گرفتن توسط 
بزرگساالن می دهد. اگر کودک گریه کرد، نباید نگران باشید؛ او 
احساساتش را با گریه نشان می دهد؛ او یاد می گیرد تا احساس 
عالقه و دوستی را بیان کند و بعد از مدتی کودک یاد می گیرد 

ترس از تنهایی و جدایی را کنار بگذارد.
حاال فرض کنید که می خواهید کودک را در جمع دوستانش 
کی  و  می روید  کجا  که  بگویید  او  به  باید  بگذارید.  تنها 
محیطی  در  او  که  بدهید  اطمینان  او  به  باید  برمی گردید. 
مطمئن و آرام قرار دارد و حتی اگر شما نباشید، می تواند نیازها 
و درخواست هایش را از دیگران بخواهد و آن ها از او مراقبت 

می کنند.
با همسرتان در این باره به توافق برسید. اگر کودک از تنهایی 

و دوری شما گریه کرد، هر دو باید آماده پاسخ گویی به کودک 
باشید. یکی از شما نباید به دیگری انتقاد کند که چرا خانه 
توضیح  بچه  به  چرا  یا  گذاشتی  تنها  را  کودک  چرا  نبودی؟ 

می دهی که قرار است چه کنیم.
«« رفتارهای پرخاشگرانه

مواردی مثل هل دادن یا کتک زدن بچه های دیگر، بوسیدن یا 
بغل کردن از روی زور و اجبار، رفتارهای پرخاشگرانه هستند.

کودکان نمی خواهند واقعا به دیگران آسیبی بزنند. جر زدن 
در بازی، هل دادن یا زدن، خواسته و هدف کودکان نیست. 
زمانی که کودک بترسد یا عصبی و پریشان شود، ممکن است 
اینکه  از  پیش  بدهد.  نشان  واکنش  پرخاشگرانه  رفتارهای  با 
کودک بخواهد یا بتواند به کسی آسیبی بزند، دخالت کنید و 
سعی کنید کودک را آرام کنید. کنترل کودک، به شما کمک 
می کند تا جلوی رفتارهای پرخاشگرانه را به راحتی بگیرید. به 
جای اینکه او را شرمنده کنید یا مقصر بدانید، می توانید او را 

در آغوش بگیرید و آرامش کنید.
شده اند  جمع  هم  دور  فامیل  بچه های  همه  کنید  فرض 
به  دسته جمعی  بازی  بار  دو  یا  یک  از  بعد  می کنند.  بازی  و 
راحتی می توانید تشخیص بدهید که کدام بچه بیشتر رفتار 
بازی را به هم می زند و دیگران را اذیت  پرخاشگرانه دارد و 

می کند. ابتدا باید یادتان باشد که یکی از والدین را مسئول 
مراقبت از کودکان کنید. بچه ها نباید هرگز تنها رها بشوند. در 
قدم بعدی باید کودکی را که رفتار پرخاشگرانه دارد، کنترل 
کنید. او را آرام نگه دارید و اجازه ندهید در بازی بچه ها تنش 
و درگیری ایجاد بشود. این مراقبت های فوری و هوشمندانه به 
مرور به بچه ها کمک می کند تا روش درست بازی را یاد بگیرند 
بازی باهم  دوستی  و  با صمیمیت  و  درگیری  ایجاد  بدون   و 

 کنند.
وقتی کودک ناآرام و پرخاشگر را آرام کردید، سعی کنید با او 
ارتباط برقرار کنید. به چشم های کودک نگاه کنید و او را در 
آغوش بگیرید. »من نمی ذارم کسی اذیتت کنه دختر کوچولو«، 
»خیلی دوستت دارم عزیزم«. این جمله ها را به آرامی بگویید. 
اگر کودک پدر و مادر خودش را خواست، او را پیش پدر و 
مادرش ببرید. اگر پدر و مادر آنجا نیستند، شما سعی کنید 
شنونده حرف ها و احساساتش باشید. مانع گریه کودک نشوید. 

این کار کمی از فشار عصبی و بی قراری کودک کم می کند.

پدر و مادر نباید هرگز جانب یک نفر را بگیرند و کودکی که 
خشونت می کند را تحقیر کنند. اگر دعوا و پرخاش بین خواهر 
و برادر است، شما حق ندارید دیگری را به شدت بکوبید یا 
یارکشی کنید. مثال نباید پدر جانب دختر و مادر جانب پسر را 
بگیرد. هر دو باید متحد باشید؛ حتی اگر در آن لحظه خاص 

مخالف عملکرد یکدیگر باشید.
«« انزواطلبی

رفتارهایی مثل کناره گیری از گروه و دوستان، تنها بازی کردن 
و ترس از برقراری ارتباط با دیگران، انزوا طلبی کودک را نشان 
به  وادار  را  کودک  تا  کنند  تالش  باید  مادر  و  پدر  می دهند. 
برقراری ارتباط کنند. پیشنهادهایی خالقانه برای دوست پیدا 
کردن و بازی کردن به کودک بدهید و سپس اجازه بدهید 
با دوستانش رابطه برقرار  انتخاب کند به چه روشی  خودش 

کند.
نشوند،  پذیرفته  دوستانه  جمع های  در  اینکه  از  کودکان 
می ترسند. ممکن است کودکتان به جمعی وارد شود و با شوق 
به سوی کودکان دیگر برود؛ اما بعد از مدتی شروع به گریه 
کردن بکند. اجازه بدهید کودک با این ترس غلبه کند. کمک 
کنید تا با شجاعت و اعتماد به نفس وارد ارتباط های جدیدی 
کنید.  با کودک حفظ  را  و صمیمیت خودتان  ارتباط  بشود. 
به او اطمینان بدهید که شما در کنارش هستید و 
از او مراقبت می کنید؛ سپس او را به جمع دوستان 
ببرید و از او بخواهید راهکارهایی را که به او داده اید، 

عملی کند.
«« تصاحب اسباب بازی ها

بسیار عادی است که کودکی اسباب بازی های دیگران 
را تصاحب کند یا نوبت بازی را رعایت نکند. بزرگ ترها 
می توانند بدون دخالت مستقیم مشکل را به راحتی 
حل کنند. به کودک پیشنهاد بدهید تا با اسباب بازی 
دوستش برای مدت محدودی بازی کند. با مهربانی 
از دوستش بخواهید تا عروسک را به دوستش قرض 
بدهد. از کودک بپرسید چرا دوست دارد با آن اسباب 
این  »از  بگویید:  کودک  به  کند.  بازی  خاص  بازی 
اجازه  دوستت  از  باید  اومده؟  خوشت  اسباب بازی 
بگیریم تا باهاش بازی کنی«، »اجازه بده دوستت از 
این اسباب بازی استفاده کنه. اون عروسکت رو نمی بره، فقط 
می خواد باهاش بازی کنه«، »اگه هر دو باهم بازی کنین، بیشتر 
 بهتون خوش می گذره«، »منم کنارت منتظر می مونم تا نوبت

 تو بشه«. یادتان باشد هیچ وقت چیزی را که برای خود کودک 
است، با زور از او نگیرید. او همین شیوه را با دوستانش ادامه 
می دهد. گاهی قاپیدن اسباب بازی ها بدون دلیل است و کودک 
اصال نمی داند چرا اینکار را می کند. اگر کودک را عادت داده 
باشید تا خواسته هایش را با التماس محقق کند، او برای رسیدن 
استفاده  زاری  و  گریه  شیوه  از  درخواست هایش  و  نیازها  به 
نمی تواند  جمعی  بازی های  در  او  ترتیب  همین  به  می کند. 
خواسته هایش را بیان کند و آنقدر صبر می کند تا اشک هایش 
برای یک عروسک یا ماشین سرازیر شوند. اگر کودک فرصت 
و اجازه بیان خواسته ها و نیازهایش را داشته باشد با دوستانش 
نیز همین طور رفتار می کند. او نه تالش می کند دیگران را 
 مجبور به التماس کردن کند و نه خودش از بیان خواسته هایش 

می هراسد.

ضربالمثلکوهبهکوهنميرسد
در دامنه دو کوه بلند، دو آبادي بود که یکي »باالکوه« 
آب  پر  چشمه اي  داشت؛  نام  کوه«  »پایین  دیگري  و 
باالکوه  آبادي  از  و  مي جوشید  کوه  دل  از  خنک  و 
مي گذشت و به آبادي پایین کوه مي رسید. این چشمه 
زمین هاي هر دو آبادي را سیراب مي کرد. روزي ارباب 
باال کوه به فکر افتاد که زمین هاي پایین کوه را صاحب 

شود.
آب  »چشمه  گفت:  و  کرد  رو  باالکوه  اهالي  به  پس 
پایین  به  مجاني  را  آب  باید  چرا  ماست؛  آبادي  در 
کوهي ها بدهیم؟ از امروز آب چشمه را بر ده پایین کوه 
مي بندیم.« یکي دو روز گذشت و مردم پایین کوه از 
به  و همراه کدخدایشان  ارباب مطلع شدند  فکر شوم 
طرف باال کوه به راه افتادند و التماس کردند که آب را 

بر ایشان باز کند.
تا  یا  شوند  او  رعیت  یا  که  کرد  پیشنهاد  ارباب  اما   
مثل  »باالکوه  گفت:  و  ماند  خواهند  بي آب  ابد 
کوه  دو  این  رعیت.  مثل  کوه  پایین  و  است  ارباب 
شما  و  هستم  ارباب  من  نمي رسند.  هم  به   هرگز 

رعیت«.
این پیشنهاد براي مردم پایین کوه سخت بود و قبول 
پایین  کدخداي  اینکه  تا  گذشت  روز  چند  نکردند. 
و  »بیل  گفت:  مردم  به  و  رسید  ذهنش  به  فکري  ده 
کلنگتان را بردارید تا چندین چاه حفر کنیم و قنات 

درست کنیم.«
کوه  پایین  مردم  و  شد  آماده  قنات ها  مدتی  از  پس   
دوباره آب را به مزارع و کشتزارهایشان روانه ساختند. 
خشک باالکوه  چشمه  که  شد  باعث  قنات ها   زدن 

 شود.
ناراحت شد  و  رسید  باالکوه  ارباب  به گوش  این خبر 
به همین خاطر  نداشت؛  اما چاره اي جز تسلیم شدن 
گفت:  آنها  به  التماس  با  و  رفت  کوه  پایین  سوي  به 
اگر  خشکاندید؛  را  ما  چشمه  کارتان  این  با  »شما 
ما  ده  طرف  به  را  قنات ها  از  یکي  سر  است   ممکن 

برگردانید.«
باال  به  پایین  از  آب  »اوال  گفت:  لبخند  با  کدخدا   
کوه  به  کوه  گفتي:  که  یادت هست  بعد هم  نمي رود، 
اما  نمي رسد،  کوه  به  کوه  گفتي:  درست  تو  نمي رسد. 

آدم به آدم مي رسد.«

با  که  شده اند  برنامه ای  طراحی  به  موفق  استرالیایی  محققان 
استفاده از آن می توان گام جدیدی در درمان سرطان برداشت.

اپلیکیشن اندرویدی جدیدی با نام DreamLab طراحی شده 
و   Garvan تحقیقاتی  موسسه  محققان  همکاری  حاصل  که 

بنیاد Vodafone استرالیاست. محققان معتقدند 
درمان  به  می توان  برنامه،  این  از  استفاده  با 

سرطان  مانند  بیماری ها  از  بسیاری 
تحول  هوشمند  تلفن های  تا  پرداخت 
ایجاد  بشریت  سالمت  در  را  عظیمی 

کنند.
سرطان، یکی از موضوع های همیشگی 
آن ها  است؛  بوده  محققان  مطالعات 

نه  تا  بوده اند  راه حلی  دنبال  به  همواره 
تنها بتوانند روند پیشرفت این بیماری را 

تحت کنترل داشته باشند، بلکه بتوانند درمان 
موثری را نیز برای آن ارایه کنند.

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

تحقیقاتی تحمیل می کند؛ شاید هر موسسه ای قادر به استفاده 
از آنها نباشد.

کاربران با نصب این برنامه بر اسمارت فون های خود به ابررایانه ها 
برای پردازش سریع تر اطالعات دسترسی پیدا می کنند. 

این اطالعات از اسمارت فون های میلیون ها کاربری تامین 
می شود که این برنامه را بر تلفن های هوشمند خود 

نصب کرده اند. 
 این برنامه زمانی فعال می شود که شارژ باتری

 اسمارت فون به ۹۵ درصد رسیده باشد و 
با رسیدن به این میزان شارژ، برنامه به طور 
خودکار فعال می شود و به بارگذاری اطالعات 
می پردازد.  خاص  فرآیندی  از  استفاده  با 
اطالعت پس از پردازش از طریق فضای ابری 

به محققان ارسال می شود.
برنامه،  این  نصب  با  معتقدند  برنامه  این  طراحان 
تهدید  خطری  را  کاربران  محرمانه  اطالعات  یا  مشخصات 

نمی کند و به حریم خصوصی کاربران احترام گذاشته می شود.
تحقیقاتی   موسسه  محققان  از   Samantha Oakes
استفاده  با  امیدواریم   «  : پروژه می گوید  این  درباره   Garvan
سرطان ها  انواع  از  برخی  درمان  به  بتوانیم  اپلیکیشن  این  از 

بپردازیم.«

بهکودکانکمککنیدباهمبازیکنند

نکتههایمفیدازنظرطبسنتی

دم نوش گل گاوزبان همراه با ریشه سنبل الطیب و بهار نارنج، به ویژه 
برای افراد افسرده بسیار مفید است؛ البته افراد مبتال به فشار خون 

باال با احتیاط مصرف کنند.
««معرفی دم نوش مفید برای رفع غلظت خون

متخصص طب سنتی اضافه کرد: دم نوش آویشن شیرازی و عناب 
در  و  است  مفید  غلظت خون  به  مبتالیان  در  به  ویژه  چنگال زده 
کاهش غلظت خون تاثیر به سزایی دارد؛ همچنین این دم نوش به 
رفع ازدیاد سودا و بلغم خون کمک و معده را بسیار تقویت می کند.

مایل  یا کمی  انار شیرین  پرتقال شیرین،  مصرف سیب شیرین، 
به ترشی، همچنین مصرف سوپ های سبزیجات همراه با زرشک، 
هویج رنده  شده، شلغم و به در زمانی که هوا آلوده است، بسیار به 

کاهش عوارض آلودگی هوا کمک می کند.
««عوامل کاهش قوای جنسی

رازیانه  و  زیره  مانند  بادشکن  مواد  خوردن  حجامت،  زیاد  انجام 
)در آقایان(، مصرف زیاد ترشی  ها و مواد غذایی سرد و تر، مصرف 
زیاد گالب یا بوییدن زیاد آن، نگرانی و اضطراب زیاد و نشستن 
افراد  قوای جنسی  کاهش  موجب  نمناک  در جا های  و خوابیدن 

می شود.
متخصص طب سنتی ادامه داد: مصرف زیاد گالب یا بوییدن زیاد 
آن و نگرانی و اضطراب زیاد همه باعث کاهش قوای جنسی می  شود. 
فرح و شادمانی خود از عوامل تقویت قوای جسمانی و جنسی است.

شستوشوونگهداریقارچبهمدت
چندروزدریخچال

برای شست وشوی قارچ آن ها را در زیر آب سرد بگیرید تا ذرات 
خاک چسبیده به آن جدا شود؛ مانند هر میوه ای می توان آن را با 

محلول 1 درصد نمک شست وشو داد. 
قارچ نباید بیش از یکی دو دقیقه در آب بماند؛ زیرا به سرعت آب 

را جذب می کند.
اگر محل برش در پایه قارچ کمی تغییر رنگ داشت، می توان قبل 

از مصرف برش نازکی از آن را جدا کرد.
طرز نگهداری کوتاه مدت

از  بهتر است  به مدت چند روز در یخچال،  قارچ  نگهداری  برای 
شست وشوی قارچ تا قبل از مصرف خودداری و در صورت شستن 

حتما آن را در جریان هوای خنک خشک کنید.
در  آن  نگهداری  یخچال،  در  قارچ  ماندن  تازه  برای  راه  بهترین 

پاکت های کاغذی مخصوص میوه، در یخچال است.
بهترین درجه یخچال برای نگهداری قارچ، یک درجه سانتی گراد 

باالی صفر است.
روز   10 مدت  به  حداقل  قارچ  باال،  در  شده  یاد  موارد  رعایت  با 
تغییر شکل  و  می ماند  تازه  سانتی گراد(  درجه   2-3( یخچال  در 

نمی دهد .
قبل از هر چیز، به بسته بندی قارچ توجه کنید که بهداشتی باشد 
و برچسب مربوط به کارخانه و همچنین شماره پروانه بهره برداری 

وزارت بهداشت را داشته باشد.
*به تاریخ انقضای روی برچسب توجه کنید.

*ظاهر قارچ باید سفید و یکنواخت و سالم باشد.
*پایه یا همان ساقه قارچ به طور کامل به کالهک آن چسبیده 

باشد.
داده،  رنگ  تغییر  پالسیده،  ترک خورده،  آسیب دیده،  *قارچ های 

مرغوب نیست.
*قارچ را حتما بو کنید. قارچ سالم بوی مطبوعی دارد.

اندازه مصرف روزانه تهیه  به  را  قارچ  امکان، سعی کنید  *تا حد 
کنید.

*اگر مجبورید قارچ را به مدت یکی دو روز نگهداری کنید، آن را 
در پاکت های کاغذی بهداشتی قرار دهید. بیشترین زمان نگهداری 

قارچ در یخچال سه روز است.

خواصفلفل
فلفل ها کم کالری هستند؛ همه انواع آن ها منابع بسیار 
پتاسیم، اسیدفولیک و   ،C A و  از ویتامین های  خوبی 
فیبر و همچنین مبارزه کننده با انواع بیماری های مزمن 

هستند.
دارند.  وجود  مختلفی  رنگ های  و  اندازه ها  در  فلفل ها 
هستند.  شیرین  دیگر  برخی  و  تند  آن ها  از  برخی 
یا  و  منجمد، خشک شده  تازه،  را  آن ها  می توانید  شما 

کنسروشده خریداری کنید.
انواع فلفل ها به آسانی در بیشتر فروشگاه ها در دسترس 
از  و  کرده  را خریداری  آن ها  می توانید  و شما  هستند 

خواص فوق العاده آن ها بهره مند شوید.
میزان ویتامین  C فلفل دلمه ای سبز نصف و ویتامین 
تحقیقات  است.  نارنجی  و  قرمز  فلفل    1/10 آن   A
نشان داده است که ویتامین A کیفیت اسپرم را بهبود 
می دهد و ویتامین C به ساخت کالژن کمک کرده و 

پوست را زیبا و سالم می کند.
میزان  کنار  در  را  مزایا  همان  تند(  )فلفل  قرمز  فلفل 
کپسایسین اضافی دارد که یک ماده شیمیایی است که 
می تواند احساس سوزش قوی در دهان تولید کند. این 
که جریان  است  داده شده  نشان  تحریک کننده  گرمای 
خون را افزایش می دهد و درمان محبوبی برای افزایش 

میل جنسی و التیام درد است.
 مزایای انواع فلفل ها

C سرشار از ویتامین »»
در کنار اینکه فلفل قرمز یک آنتی اکسیدان قوی است، 
ویتامین C نیز برای جذب مناسب آهن مورد نیاز است. 
اگر دچار کمبود آهن هستید، سعی کنید منابع آهن را 
همراه با فلفل قرمز بخورید تا جذب آهن حداکثر شود.

 «« حاوی ویتامین B 6 و منیزیم
فلفل  دلمه ای قرمز یک منبع بزرگ از ویتامین B 6 و 
اضطراب  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  این  است.  منیزیم 
)به خصوص عالیم پیش از قاعدگی( را کاهش می دهند. 
فلفل  است.  طبیعی  ادرارآور  همچنین    B  6 ویتامین 
از فشارخون  دلمه ای قرمز به کاهش نفخ و جلوگیری 
باال نیز کمک می کند.  وب سایت سالمت دکتر سوشا 

«« حاوی مقدار زیادی پیپرین
یافت شده است، می تواند  این ماده که در فلفل سیاه 
از تشکیل سلول های چربی جلوگیری کنند. فلفل سیاه 
از  افزایش نمی دهد.  را  بدون کالری است و فشارخون 
فلفل سیاه برای طعم دادن غذاهایتان استفاده کنید تا 

از خواص بی نظیر آن بهره مند شوید.
«« بینایی سالم در شب

 A ویتامین  زیادی  میزان  حاوی  قرمز  دلمه ای  فلفل  
شب،  در  بینایی  به خصوص  سالم  بینایی  به  که  است 

کمک می کند. پس زمانی که می خواهید فلفل بخرید، 
دیگر انواع  از  بهتر  قرمز  فلفل  دلمه ای  که   بدانید 

 است.
«« حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان و لیکوپن

ویتامین A و ویتامین C که در فلفل است، آن را به یک 
منبع بزرگ آنتی اکسیدانی تبدیل کرده است. همچنین 
لیکوپن )لیکوپن ماده ای است که رنگ گوجه فرنگی و 
قرمز  دلمه ای  فلفل  در  موجود  می کند(  قرمز  را  فلفل 
است.  و محبوب کرده  بسیار مفید  را  ماده غذایی  این 
فلفل قرمز میزان زیادی لیکوپن دارد که باعث می شود 
این فلفل در پیشگیری از بسیاری از سرطان ها، ازجمله 

سرطان پروستات و ریه نقش داشته باشد.
«« کاهش وزن و سوزاننده چربی)کپسایسین(

تحقیقات اخیر نشان داده است که فلفل قرمز شیرین 
می تواند حرارت را فعال کند و سرعت سوخت و ساز بدن 
را افزایش دهد. فلفل دلمه ای قرمز و فلفل قرمز )تند( 
حاوی کپسایسین است که باعث تندی فلفل می شود و 
باعث می شود ما احساس مطلوبی داشته باشیم؛ اما آن ها 
دارای یک عمل حرارتی مالیم  هستند که بدون افزایش 
افزایش را  بدن  فشارخون، سوخت و ساز  و  قلب   ضربان 

 می دهند.
«« کاهش ریسک سرطان پستان

کاروتنویید  از   1/3 ساالد  یک  به  فلفل  کردن  اضافه 
در  پژوهشی  می کند.  برطرف  را  شما  روزانه  موردنیاز 
 ، داد  نشان   200۹ سال  در  سرطان  بین المللی  مجله 
از  بیشتر  یا  وعده  دو  روزانه  یائسگی  از  قبل  که  زنانی 
به  ابتال  از کاروتنویید خوردند، خطر  مواد غذایی غنی 
زیرا  است؛  کمتر  درصد   17 آن ها  در  پستان  سرطان 
کاروتنوییدها می توانند با سیگنالینگ استروژن تداخل 

کنند.
«« تغذیه قلب و پیشگیری از سکته قلبی

هر نوعی از فلفل چه فلفل تند و چه شیرین ، حاوی 
میزان زیادی ویتامین های گروه B است.یک فنجان موز 
خوردشده با فلفل حاوی 36 درصد ویتامین B 6 و 10 
درصد فوالت )نوعی ویتامین B( موردنیاز روزانه است.

تحقیقات نشان داده است که فوالت و ویتامینB 6 خطر 
مرگ ناشی از سکته مغزی، بیماری عروق کرونر قلب 

و بیماری های قلبی عروقی را در زنان کاهش می دهد.

رضب املثل «« طب سنتی 

«« ارسار خانه داری

«« تغذیه 

از لنز دوربین 
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