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الیحه کاهش ساعات کار زنان 
 شاغل در دستورکارمجلس

 قرار گرفت

بحران نقدینگی در عربستان؛

 بمب ساعتی زیر پای
 اقتصاد عربستان

امام جمعه اصفهان:

 مردم دقت کنند نفوذی ها 
را به مجلس نفرستند

حجت االسالم و المسلمین دکتر حبیب رضا 
 ارزانی درگفت وگوی اختصاصی 

با کیمیای وطن: 

حمایت از مطبوعات دغدغه ماست

چشم طمع آمریکایی ها بر  انتخابات ۹۴

دام موریانه

معاون گردشگری کشور:

 ایران امن ترین کشور منطقه خاورمیانه 

جهت توسعه گردشگری است

معاون عمرانی استاندار اصفهان 

تدوین برنامه چند ساله در 
شهرداری ها ضروری است

»هدایت«، کار اساسی است. 
کار اجرایی عیبی ندارد ... منتها کار اساسی عبارت است از هدایت؛ 
فرقی نمی کند در دانشگاه؛ در محیط کار؛ یا در محیط اداری، 
 در محیط طلبگی ... مالک خط مستقیم انقالب، حرف  های امام

 است.
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روایت اختصاصی از پاسخ رهبر انقالب 
به سوال فرزند شهید 
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سیاست

فرهنگ و هرن

گردشگری

در شهر و استانها

استاندار اصفهان:

75درصد از میزان آالینده ها به حمل ونقل 
درون شهری مربوط است 

کسب "سطح اول "  شرکت توزیع برق استان اصفهان
 در ارزيابي عملكرد سال 1393 شركت هاي توزيع نيروي برق وزارت نيرو و دريافت  تنديس  

و لوح تقدير از وزير محترم نيرو را به مديريت محترم عامل ، آقاي مهندس عالقمندان و 

همكاران محترم و خدوم  شركت توزيع برق استان اصفهان تبريك و شادباش مي گوييم. 

روابط عمومي شرکت توزیع برق استان اصفهان

مزایده 

روابط عمومی اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان 

اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان در نظر دارد یک باب از اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار 
نماید:

مبلغ سپرده مزایده:270/000/000 ریال 
زمان تحویل پاکت ها: 94/11/7

تاریخ بازگشایی پاکت ها: 94/11/8
اداری روز پنجشنبه مورخ  پایان وقت  تا  به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر  از متقاضیان دعوت می شود  لذا 

94/10/24 به دبیرخانه اداره امور ورزش کارگران واقع در چهار باغ باال روبه روی بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه نمایند.
شایان ذکر است هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

اداره امور ورزش کارگران در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
آدرس: چهار باغ باال، روبه روی بیمارستان دکتر شریعتی.  تلفن: 36611410 

نوبت  اول
 اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان

حداقل قیمتحداقل میزان  ودیعه )ریال( مورد
 )اجاره ماهیانه ریال( 

متراژ تقریبی

اجاره ساختمان سرپوشیده واقع در خیابان چهار باغ باال 
روبه روی بیمارستان شریعتی 

733700/000/000200/000/000 مرت مربع 

www.kargaran-s-esf.com

 

روز 19 دی ماه، یادآور حماسه بزرگ و با شکوهی است که 
را رقم زد. 19  انقالب اسالمی  از کتاب زرین  برگ دیگری 
دی سالروز قیام خونین مردم قم است؛ همان روزی که در 
تاریکی استبداد و ستم، روزنه ها را به سوی روشنایی گشود 
و روند انقالب را به گونه ای شکل داد که طومار دو هزار و 
پانصد ساله نظام شاهنشاهی در مدت زمان کوتاهی در هم 
پیچیده شود. 19 دی حادثه ای که مشعل انقالب را روشن 
کرد و عامل شتاب زای انقالب شد، از ابعاد مختلفی قابل توجه 
و تامل است:  بصیرت، زمان و موقع شناسی، دشمن شناسی، 
از  این حادثه موج می زند؛  اقدام و فداکاری در  مجاهدت و 
طرف دیگر، همین حادثه، مبدا یک تحول، حرکت، جریان 
تاثیر  حادثه  این  شد.  ایران  ملت  در  جهت داری  و  عظیم 
شگرفی در پیروزی انقالب اسالمی داشت و نقطه عطفی مهم 
برای انقالب بود که در سال های پس از پیروزی نیز تاثیرگذار 
بوده و خواهد بود؛ همچنان درس آموز و بصیرت بخش است 
و جهت حرکت را به ما نشان می دهد. این حادثه و حماسه 
پیوست، شهری که در  وقوع  به  قم  عظیم در شهر مقدس 
تاریخ انقالب همواره به عنوان پایگاه اصلی و سازمان دهنده 
قیام و مبارزه علیه نظام ستم شاهی به شمار می رفته است. 
چنانچه مقام معظم رهبری درباره جایگاه شهر قم در پیروزی 
انقالب اسالمی می فرمایند: »برای ساختن یک بنا، اول باید 

پایه های محکم آن...

حماسه 1۹ دی 1356            
رس دبیربقلم  رسمقاهل 
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ایران می تواند طی 24ساعت، عربستان را نابود کند 

یک شاهزاده سعودی طی مصاحبه ای گفت که ریاض هرگز به دنبال تهدید و تحریک ایران نیست؛ چون تهران می تواند 
طی ۲۴ ساعت زیرساخت های عربستان را نابود کند. 

به گزارش کیمیای وطن، »طالل بن عبدالعزیز« شاهزاده سعودی طی مصاحبه با شبکه خبری »فاکس نیوز« در محل 
اقامت خود در آلمان از اختالفات موجود در داخل خاندان حاکم بر عربستان درباره حمله به یمن صحبت کرد و گفت: 
عربستان هم اکنون به این نتیجه رسیده که با تصمیمات اشتباه، وارد یک جنگ فرسایشی علیه یمن شده و به زودی 

راه حلی را که پیش از جنگ آن را رد می کرده است، قبول خواهد کرد.
ایران  این شاهزاده سعودی گفت: ما به هم پیمانان خود  تحریک  و  تهدید  با  که  کرده ایم  اعالم 

که  نداریم  تمایل  چون  کرد؛  نخواهیم  درب های آتش جهنم را به روی خود باز قمار 
ساعت کنیم؛ چون ایران یمن نیست و نیروهای   ۲۴ طی  می توانند  ایرانی 

عربستان  نظامی  نیروی  و  را نابود کنند.زیرساخت ها 
این  ادامه  در  عبدالعزیز  بن  طالل  به   که  خلبانانی  گفت:  مصاحبه 
تحمیل بمباران یمن می پردازند، هزینه گزافی  عربستان  بودجه  بر  را 

می کنند.
توصیف  مزدورانی  را  خلبانان  این  وی  کرد که برخی از آنها برای هر پرواز  

آنها از پاکستان، هند، فرانسه، آمریکا خود 7500 دالر تقاضا می کنند که اکثر 
و مصر هستند.

و  عربستان  ولی عهد  جانشین  سلمان  بن  حمد  با   مصاحبه  در  نیز  کشور  این  پادشاه  فرزند 
را  اجازه رخ دادن آن  بزرگ است و هیچ وقت  فاجعه  آغاز یک  ایران  با  اکونومیست گفت: جنگ  انگلیسی  هفته نامه 

نمی دهیم.
وی در پاسخ به این سؤال »آیا جنگ مستقیم میان دو کشور ایران و عربستان ممکن است؟«، گفت: این چیزی است 
که ما به هیچ وجه آن را پیش بینی نمی کنیم و هرکس به دنبال آن است کسی است که عقل درستی ندارد؛ زیرا جنگ 
میان عربستان سعودی و ایران آغاز یک فاجعه بزرگ در منطقه است و شدیدا بر تمام نقاط جهان تاثیر خواهد گذاشت. 

قطعا ما اجازه چنین چیزی را نخواهیم داد.

انتخابات ریاست  ده سال پیش، در بحبوحه نهمین 
ارشد  -نومحافظه کار  لدین«  »مایکل  جمهوری، 
ایران  داخلی  سیاست  پرونده  مسئول  و  آمریکایی 
در بنیاد دفاع از دموکراسی ها- در مقاله ای با عنوان 
انقالب   « ایجاد  به  صراحت  به  لطفا!«،  »سریع تر 
رنگی« در ایران اشاره کرده و گفته بود: »غرب متحد 
برای  قبال  که  دهد  انجام  ایران  با  را  کاری  می تواند 
در  که  سرخ  گل  انقالب  همان  داد.  انجام  اوکراین 
گرجستان راه انداختیم؛ همان رفراندومی که در این 
تابستان علیه چاوز در ونزوئال انجام دادیم و قبل تر در 
هاییتی و باز هم قبل تر از آن در نیکاراگوئه و شیلی 
انجام داده بودیم.« لدین تاکید کرده بود: »می خواهم 
ما  باید خط مشی  ایران[  ]در  رژیم  تغییر  کنم  بیان 
از گروه های طرفدار دموکراسی در  باشد. می خواهم 
جامعه ایرانی، حمایت کنم. می خواهم از آن ها حمایت 
سیاسی و مالی کنم. می خواهم اخبار و تبلیغات آن ها 
با  پخش شود. همانطور که ما در زمان جنگ سرد 

شوروی انجام دادیم.«
««راهبرد دایمی آمریکا در قبال ایران

انتخابات 8۴ که با مشارکت باالی مردم برگزار شد، 
نقشه های مایکل لدین و سایر مقامات آمریکایی برای 
»تغییر رژیم« در ایران با شکست مواجه شد. اما گویا 
نقشه  بعد  سال  چهار  انتخابات  برای  زمان  همان  از 
کشیدند. در کتاب »سایه عقاب ها« )طرح سری حمله 
آمریکا به ایران( با استناد به منابع اطالعاتی مختلف، 
برآوردی جامع از احتمال حمله آمریکا به ایران مورد 
بررسی قرار گرفته است. در فصل بیست و پنجم این 

کتاب، سناتور جان مک کین به وضوح حتی به رنگ 
نیز  ایران، یعنی »رنگ سبز«  بعدی  انقالب مخملی 
اشاره کرده بود. فتنه  88 محصول چنین طراحی بود 
که گرچه خسارت های زیادی به بار آورد، اما با درایت 
و تدبیر رهبر انقالب و هوشیاری و بصیرت مردم، راه 
به جایی نبرد. در عوض، دشمن حاال دیگر فهمیده 
بود که انقالب اسالمی را به دلیل برخورداری از پایگاه 
گسترده مردمی نمی تواند از طریق »انقالب رنگی« از 
پای در بیاورد. پس تاکتیک خود را می بایست تغییر 

می داد؛ اگرچه هدف همان هدف بود: تغییر نظام.
تصور  این  برجام،  از  بعد  فضای  و  هسته ای  توافق   
به وجود آورد که می توانند  را در مقامات آمریکایی 
ببرند.  پیش  دیگری  طریق  از  را  نظام  تغییر  پروژه 
روزنامه  مطرح  تحلیل گر  فریدمن،  توماس  آنچنانکه 
نیویورک تایمز، اسفندماه سال گذشته )یعنی پیش 
از توافق میان ایران و غرب( اذعان کرده بود: »به نظر 
من با توافقی که اوباما با ایران بر سر مسأله هسته ای 
انجام می دهد، امکان این تغییر در داخل ایران فراهم 
می شود. »نشانه این تغییر تاکتیک آمریکایی ها نیز، 
انقالب در ماه های اخیر از آن  همان است که رهبر 
به »پروژه نفوذ« تعبیر کرده اند. هدف از پروژه نفوذ، 
»استحاله جمهوری اسالمی« و »تغییر باطن و سیرت، 

با حفظ صورت و ظاهر« آن است. 
در  بحرین،  در  آمریکا  ارلی، سفیر  آدام  آنچنانکه  اما 

با برخی مسئوالن کشورهای عربی در  جلسه ای که 
هیچ  که  است  گفته  داشت،   ۲009 سال  در  منامه 
»جریان های  تقویت  بدون  ایران  دولت  به  فشاری 

طرفدار غرب« کارساز نیست.
««نفوذ در انتخابات 94

اجرایی  برای  فضا  بهترین  همواره  انتخابات،  فضای 
کردن پروژه های سیاسی و اجتماعی است. کما اینکه 
تجربه ثابت کرده است که آمریکا همیشه از این ایام 
برای عملیاتی کردن طرح ها و نقشه های خود استفاده 
کرده است. انتخابات اسفند 9۴ نیز همین ویژگی را 
دارد و روشن است که »آمریکایی ها به این انتخابات 
چشم طمع دوخته اند«. »این خیلی مسئله عجیب و 
مهمی است. کسانی که در مسایل گوناگون دسترسی 
به اطالعات دارند، خوب می دانند که چه دامی برای 
کشور گسترده اند یا می خواهند بگسترانند؛ برای نفوذ 
کردن در حصن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملّت 
ایران، با انحا مختلف تدابیر و سیاست ها و توطئه ها؛ 
این االن در جریان است؛ مردم در باب انتخابات باید 

خیلی متوجه این باشند. 9۴/10/1۴«
 این موضوعی است که می توان آن را به وضوح در 
آمریکایی مالحظه کرد.  اخیر مقامات  اظهارنظرهای 
اعالم  صراحتا  جمهوری خواه  سناتور  کورکر،  باب 
که  می شوم  مطمئن  بیشتر  می گذرد  »هرچه  کرد: 
علیه  سفید  کاخ  جانب  از  مقتضی  اقدام  انجام  عدم 
فعالیت های موشکی ایران، فقط یک دلیل دارد و آن 

هم تمرکز ما بر انتخابات آتی ایران است.« 
حوزه  در  آمریکا  نشریه  مهم ترین  پالیسی،  فارین 
کورکر  از سخنان  تحلیل خود  در  سیاست خارجی، 
نوشت: »بدین ترتیب مشخص است انتخابات آینده 

ایران تا چه حد برای آمریکا حایز اهمیت است.« 
جی سالمون، خبرنگار متخصص امور ایران در روزنامه 
که  نوشت  پیش  روز  چند  نیز  ژورنال  استریت  وال 
مقامات آمریکایی و اروپایی در محافل خصوصی اعالم 
بتواند سبب  تحریم ها  کاهش  امیدوارند  که  کرده اند 
انتخابات  در  سیاسی  خاص  جریان  یک  از  حمایت 

تعبیر  به  که  انتخاباتی  بشود.  اسفندماه  سراسری 
موسسه آمریکن اینترپرایز، »تاثیر بالقوه عظیمی در 

جهت گیری آینده این کشور )یران( دارد.« 
آن  از  رو  پیش  انتخابات  اهمیت  کرد؟  باید  چه 
»مراکز  به  نفوذ  درصدد  آمریکا  که  است  جهت 
جریان های  تقویت  با  تصمیم ساز«  و  تصمیم گیر 
اسالمی  انقالب  خط  علیه  کشور  در  غرب  طرفدار 
چه  دشمن  نقشه  و  طرح  این  برابر  در  حال  است. 
برهه  این  در  مسئوالن  و  مردم  نقش  کرد؟   باید 

چیست؟
و  روشن تر  نگاه  توان  می  مفصل  مقدمه  این  با   
ائمه  با  دیدار  در  انقالب  رهبر  بیانات  به  دقیق تری 
جمعه سراسر کشور داشت: )نهادهای مسئول وظیفه 
است،  صالحی  »آدم  انتخابات(  نامزد  اگر  که  دارند 
بیاید.  او  اینکه  به  بدهیم  میدان  نکنیم،  رد  را  او  ما 
چنانچه  اگر  است؛  جور  همین  هم  مقابلش  نقطه 
در  چنانچه  اگر  ندهیم؛  راهش  است،  ناصالحی  آدم 
این مجلس... آدمی باشد که صالحّیت قانونی ورود 
این اغماض کنیم،  از  اینجا را نداشته باشد و ما  در 
صرف نظر کنیم، رعایت نکنیم، دّقت نکنیم و او وارد 
است، خراب  باطل کردن حّق مردم  این هم  بشود، 
کردن حّق مردم است؛ این هم ضد حق الّناس است.« 
می شود  مشخص  طبیعی  طور  به  نیز  مردم  نقش 
که اوال مانند همیشه حضور حداکثری در انتخابات 
توجه  انتخاباتی  لیست های  به  ثانیا  داشت.  خواهند 
کنند و فقط به آنها که قابل اعتمادند، رأی دهند. ثالثا 
اینکه »حرکت خود را -چه در این انتخابات و چه در 
هر مسأله مهم دیگر اجتماعی- درست ضد خواست 
دشمن انجام بدهد.«؛ نهایتا اینکه مراقب ورود عنصر 
نفوذی به مجلس باشند که »اگر فرض کنیم عنصر 
نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسالمی بشود یا 
وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ 
بکند، مثل موریانه از داخل می  جود و پایه ها را سست 

می کند و فرو می ریزد. 9۴/10/1۴«
خط حزب اهلل

اقتصاد مقاومتی 7       
ششمین مبحث را به موضوع نقش دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی 
اختصاص دادیم و عنوان شد که نقش دولت، بی بدیل و بسیار حایز 
اهمیت است؛ چرا که اگر دولت با اعتقاد به موضوع وارد شود، به راحتی 
می تواند راه را هموار و دستیابی به اهداف را تسهیل و میسر سازد؛ 
گفته شد که کار دولت و نقش او در تثبیت نرخ ارز و اشتغال زایی و 
ثبات قیمت ها، می تواند اثرگذار باشد؛ اکنون در آستانه و در نزدیکی 
صدور و ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم؛ به همین دلیل 
نیز این موضوع را مطرح و دنبال می کنیم. آنچه باید به عنوان یک 
فعالیت مهم مورد توجه دولت قرار گیرد، اصالاح ساختار دولتی است؛ 
البته با وجودی که سال هاست در محافل مدیریتی سخن از محدود 
کردن تشکیالت دولتی در تمام عرصه های اقتصادی، تولیدی و اجرایی 
می شود، اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه 
بزرگ ترین مجری در سطح کالن جامعه است، اما این بزرگی به جای 
انجام نظارت و هدایت کارها، با در اختیار گرفتن منابع مادی و نیروی 
انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید، به اداره این منابع می پردازد. 
تا آنجا که امروز خود را با مشکیالت عدیده ای روبه رو ساخته است. این 
در حالی است که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار 
بخش خصوصی و تعاونی ها از یک سو می تواند از حجم مشغله و تورم 
کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش رضایت مندی 
کیفیت  افزایش  نیز  و  خود  انسانی  نیروهای  انتظارات  و  مشتریان 
خدمات در سطح خرد و کالن کمک شایانی کند. تجربه کشورهایی 
که موفق به کوچک سازی بخش تشکیالتی دولت های خود شده اند، 
نشان می دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده ای از نظر اجرای با 
کیفیت کارهای کالن خود دست یافته اند. به نظر می رسد نقش پررنگ 
دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر 
کارها و هدایت امور توسط دولت توسعه یابد. دولت به عنوان ارکان 
دارد،  اختیار  را در  اقتصادی  ابزارهای الزم  اجرایی و تصمیم ساز که 
می تواند حرکات باکیفیت تری را در تمام عرصه ها از خود نشان دهد؛ 
مشروط بر اینکه از سیاسی کردن موضوع به جد بپرهیزد و از طرفی 

اعتقاد راسخ به موضوع داشته باشد و با برنامه حرکت کند.
««نقش مردم در اقتصاد مقاومتی 

با مشارکت مردمی امکان پذیر است و  تحقق اقتصاد مقاومتی صرفا 
الغیر؛ کما اینکه این انقالب در تمامی مراحل از این امر بهره مند شده 
و موفقیت های عظیمی به دست آورده است. برای باالبردن مشارکت 
مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی 
باید بر کشور و جامعه حاکم شود که همه مردم خودشان را مولد در 
اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و به آن 
ببالند. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان 

کاالها بسیار حایز اهمیت است.
از مهم ترین نقش های مردم در تحقق اقتصادی می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
«« مدیریت مصرف

امروزه تعادل در مصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاه های 
دولتی و غیردولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز از اسراف 
و استفاده از تولیدات داخلی را جدی بگیرند. جلوگیری از هر گونه 
الگوی اسالمی مصرف  ارایه یک  تبذیر، مهم ترین اصل در  و  اسراف 
است. از این رو خداوند در آیه 67 سوره فرقان، حرکت در مداری به 
دور از افراط و تفریط را رسیدن به پایداری دانسته است. پس فرد یا 
جامعه ای که در مسیر پایداری در مصرف حرکت کند به پایداری در 
اقتصاد می رسد و جامعه به همان مطلوب یعنی اقتصاد سالم، شکوفا و 

مقاومتی دست خواهد یافت.
«« قناعت)ساده زیستی و دوری ازتجمالت(

که  اقتصادی  سالم  زندگی  و  اقتصاد  بهترین  )ع(  علی  مومنان  امیر 
می  تعریف  قناعت  بر  مبتنی  اقتصاد  کند،  تامین  را  انسان  آسایش 
کنند؛ پس قناعت و اقتصاد واقعی به معنای مصرف به مقدار کفایت 
دانسته  راحتی  و  پایدار  آسایش  ایجاد  در  عامل  مهم ترین  که  است 
تغییر  مصرف  به  نسبت  را  تفکر خود  باید  جامعه  مردم  است.  شده 
دهند و از مصرف گرایی و ریخت و پاش غیر ضروری در همه موارد 

خودداری کنند.
«« تولید ثروت حالل

تولید  آن  کنار  در  و  نهادینه شود  درجامعه  باید  ثروت حالل  تولید 
ثروت های کاذب از طریق داللی به امر مذموم در میان آحاد جامعه 

مبدل شود.
«« ترجیح مصرف کاالی داخلی برکاالی خارجی

پر واضح است که مردم حق استفاده از کاالی باکیفیت را دارند؛ ولی 
ترجیحا باید کاالی ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند 
تحکیم نگاه علمی است؛ به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، 
دولت و دانشگاه ها حلقه ارتباط صمیمی و تعامل پایداری را باید با 
تولید داخلی در عرصه  اعتبار  از  زیرا صیانت  باشند؛  یکدیگر داشته 
جهانی وظیفه ملی و اسالمی است و منافع زودگذر نباید منفعت ملی 
را به خطر بیندازد. بدیهی است در این موضوعات نیز دولت می تواند 
نقش آفرین و تر غیب کننده خوبی باشد. اگر دولت و دولتمردان خود 
رعایت این موارد را بکنند، برای مردم الگو می شود و جامعه به این 
سمت حرکت خواهد کرد؛ لذا باید امر واردات حساب شده و بابرنامه 
باشد؛ به گونه ای که فقط در حد کمبودی که تولید داخلی پاسخگو 
اقتصاد  مقابل  نقطه  درست  آن  بیشتر  و  است  جایز  واردات  نیست، 

مقاومتی است و کمک به اشتغال بیگانگان.

حماسه 19 دی 1356            
برگ  که  است  شکوهی  با  و  بزرگ  حماسه  یادآور  دی ماه،  روز 19   
دیگری از کتاب زرین انقالب اسالمی را رقم زد. 19 دی سالروز قیام 
استبداد و ستم،  تاریکی  خونین مردم قم است؛ همان روزی که در 
روزنه ها را به سوی روشنایی گشود و روند انقالب را به گونه ای شکل 
داد که طومار دو هزار و پانصد ساله نظام شاهنشاهی در مدت زمان 
کوتاهی در هم پیچیده شود. 19 دی حادثه ای که مشعل انقالب را 
روشن کرد و عامل شتاب زای انقالب شد، از ابعاد مختلفی قابل توجه 
و تامل است:  بصیرت، زمان و موقع شناسی، دشمن شناسی، مجاهدت 
و اقدام و فداکاری در این حادثه موج می زند؛ از طرف دیگر، همین 
حادثه، مبدا یک تحول، حرکت، جریان عظیم و جهت داری در ملت 
ایران شد. این حادثه تاثیر شگرفی در پیروزی انقالب اسالمی داشت 
و نقطه عطفی مهم برای انقالب بود که در سال های پس از پیروزی 
نیز تاثیرگذار بوده و خواهد بود؛ همچنان درس آموز و بصیرت بخش 
حماسه  و  حادثه  این  می دهد.  نشان  ما  به  را  حرکت  و جهت  است 
عظیم در شهر مقدس قم به وقوع پیوست، شهری که در تاریخ انقالب 
همواره به عنوان پایگاه اصلی و سازمان دهنده قیام و مبارزه علیه نظام 
ستم شاهی به شمار می رفته است. چنانچه مقام معظم رهبری درباره 
جایگاه شهر قم در پیروزی انقالب اسالمی می فرمایند: »برای ساختن 
یک بنا، اول باید پایه های محکم آن را کار گذاشت. هر چه بنا بزرگ تر 
و سنگین تر و ماندگارتر باشد، پایه های آن محکم تر و قوی تر و شکست 
به طور عمومی  را که  ایران  اگر ما مبارزه ملت  بود.  ناپذیرتر خواهد 
و تعیین کننده از سال پنجاه و شش آغاز شد به یک بنای رفیع و 
مستحکم تشبیه کنیم، پایه های قوی و شکست ناپذیر و ماندگاِر این 
بنای مستحکم، در قم نشانده و کار گذاشته شد. قم یک ذخیره الهی 

برای اسالم بود.«
انگیزه قیام و حرکت 19 دی ماه

الف: شهادت فرزند امام )ره(
شکل گیری  تسریع  و  دی  نوزده  قیام  شکل گیری  در  که  عواملی  از 
انقالب نقش مهمی داشت، شهادت فرزند گرانقدر امام بود. شهادت 
سید مصطفی خمینی )ره( موجی از انزجار و نفرت را نسبت به نظام در 
بین مردم برانگیخت؛ چرا که آن را اقدامی از سوی نظام و به دستور شاه 
می دانستند. به همین دلیل مجالس گرامیداشت حاج آقا مصطفی به 
صحنه های مبارزه علیه نظام و حمایت از امام تبدیل می شد. در همین 
رهبرشان  که  رنج هایی  و  مجاهدت ها  پاس  به  مردم  که  بود  محافل 
متحمل شده بود، به او لقب »امام« دادند. پیام ها و سخنان امام )ره( در 

آن ایام شعله های انقالب را فروزان تر و مردم را بیدارتر کرد.
ب: اهانت به امام)ره(

نظام که از روی آوردن همه جانبه مردم به رهبرشان خشمگین شده 
بود در اقدامی عجوالنه، با چاپ مقاله ای توهین آمیز باعنوان استعمار 
سرخ و سیاه در روزنامه اطالعات، شخصیت حضرت امام )ره( را  زیر 
سوال برد؛ مقاله مذکور در روز هفدهم دی ماه سال 56 به چاپ رسید 
و مقتدایشان که در  به رهبر  را نسبت  و عواطف مردم  احساسات  و 
تبعید به سرمی برد برانگیخت؛ خشم و انزجار عمومی مردم، جرقه ای 
در شهر مقدس قم روشن کرد که به قیامی خونین و تاریخ ساز مبدل 
گردید. . قیام دلیرانه مردم قم نقطه شروع مبارزه ای بی امان بود که تا 
لحظه سقوط حکومت رّجالگان رژیم پهلوی ادامه یافت و پس از آن 
نیز تا امروز در جبهه های داخلی و خارجی ادامه دارد و خواهد داشت. 
در  به سان خورشیدی  انقالب  روزهای  میان  در  ماه  نوزده دی  آری 
را  نیلگون می درخشد؛ خورشیدی که در فصل سرما نهضت  آسمان 
گرمایی دوباره بخشید و امید به فتح را در دل ها زنده کرد. نوزدهم 
دی ماه جاری شدن آیه »اِنّا َفَتْحنا لََک َفْتَحا ُمبینا« بر لب های تفتیده 
انقالب بود. قیام 19 دی، در ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، 
مژده فتح دیگری را برای اسالم به ارمغان آورد. درخت سرخ انقالب 
جوانه زد و شکوفه های استقالل و آزادی سبز شد تا در بهمن 57 به 
بار بنشیند. اینک سالروز آن حماسه هاست و امروز یادآور جلوه های 
ایثار و شهادت است. نوزده دی ماه یادآور تکبیرهایی است که در برابر 
شلیک هر گلوله، فضای کفرآلود آن زمان را می شکافت و چون تیری 
بر قلب طاغوت می نشست. یاد شهدای مظلوم و گلگون کفن قیام 19 
دی و تمامی شهدای اسالم و انقالب را گرامی می داریم و خالصانه ترین 

درودها را به روان پاکشان تقدیم می کنیم.
 نتایج و پیامدهای قیام 19 دی ماه

1-    افشای تو خالی بودن شعار فضای باز سیاسی 
۲-  اثبات وحشت شاه از امام، روحانیت و مردم 

3 -در مسیر صحیح قرار گرفتن نهضت و بی اثر شدن ترفندهای بعدی 
رژیم 

میان  پایگاهی در  ... هیچ  و  لیبرال ها  ۴-  روشن شد که ملی گراها، 
مردم ندارند.

از  دین  مروج جدایی  که  و کسانی  متحجرین حوزه ها  5-  شکست 
سیاست بودند ودرس و بحث را به مبارزه با شاه ترجیح می دادند.
6-  افشای ماهیت رژیم ضدمردمی شاه و آغاز شعار مرگ بر شاه

7-   تعمیق و مردمی شدن نهضت و شرکت متدینن در مبارزات 
8-  تشکیل و برپایی چهلم ها ی پشت سر هم که باعث شتاب فزاینده 
و گسترده نهضت شد و رهبری امام )قدس سره( به عنوان نقش اصلی 

مبارزه با رژیم شاه را ظاهرساخت.
به پیروزی برساند و  را  انقالب اسالمی  توانست  نتیجه ای که  و ده ها 
انقالب در  اکنون شاهد جهانی شدن آن هستیم؛ چرا که امروز این 
جای جای عالم شناخته شده و بیداری اسالمی را به دنبال داشته است 

که دنیای کفر و نفاق را به وحشت انداخته است.

استاندار اصفهان با اشاره به افزایش روزهای پاک در 
اصفهان نسبت به سال 9۲، اظهار کرد: 75درصد از 
مربوط  درون شهری  حمل ونقل  به  آالینده ها  میزان 
شهرداری ها  که  می دهد  نشان  این  پس  است؛ 
آلودگی ها کمک رسان شهر  می توانند در 70 درصد 
باشند؛ تا امروز در اصفهان و شهرهای اطراف برنامه ها 

رضایت بخش نبوده است.
در  زرگرپور  رسول  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
انتخابات  به  اشاره  با  اصفهان  شهرداران  گردهمایی 
در  بزرگی  داشت: وظیفه  اظهار  وظایف شهرداری ها 
ماه پایانی سال و در اسفندماه در انتخابات بر دوش 
انقالب،  معظم  رهبر  که  همان طور  و  دارد  قرار  ما 
تاکید کردند، ما وظیفه  رییس جمهور و وزیر کشور 
داریم تا انتخاباتی با شکوه و با عظمت را داشته باشیم؛ 
ما به عنوان عضوی از خانواده وزارت کشور و به عنوان 
مجری انتخابات اصلی ترین وظیفه را در ایجاد بهترین 
شرایط ممکن داریم و باید در این رابطه تمام تالش 

خود را بکنیم.
استاندار با بیان اینکه شهرداران نباید موافق یا مخالف 
شهرداری  کارکنان  گفت:  کنند،  کاندیدایی صحبت 

حق ندارند درباره کسی تبلیغ کنند. 
وی بیان کرد: همه باید با مشارکت یکدیگر انتخابات 
این  با  ارتباط  در  که  است  انتظار  و  کنیم  برگزار  را 
مشارکت شهرداران اهتمام بیشتری داشته باشند تا 
بیش از 3 میلیون 700 هزار نفر شرکت کننده بتوانند 

با آرامش کامل در انتخابات اسفندماه شرکت کنند. 
اظهار  اصفهان  آلودگی  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 

داشت: آلودگی هوا ۴ شهر را به طور مستقیم و ۴ 
شهر را غیرمستقیم تحت تأثیر خود قرار داده است 
و به گونه ای دیگر آلودگی هوا به 60 درصد جمعیت 

استان ضرر می رساند.
زرگرپور با اشاره به طرح کاهش آلودگی هوا خاطر 
آلودگی  اصفهان طرح کاهش  استان  نشان کرد: در 
هوا مطرح شد و این طرح بسیار مفید واقع شد؛ نتایج 
آن این است که در 9 ماهه نخست سال 9۲، ما شاهد 
7۲ روز هوای سالم بودیم؛ اما در 9 ماهه نخست سال 
9۴ ما شاهد 186 روز هوای سالم بوده ایم و تبدیل 
1۴۴ روز هوای آلوده مهم ترین نتیجه این طرح است 
زمینه  این  در  باید  شهردارها  اینکه  بیان  با  وی 
کمک رسانی کنند، تصریح کرد: 75 درصد از میزان 
آالینده ها به حمل ونقل درون شهری مربوط است؛ پس 
این نشان می دهد که شهرداری ها می توانند در 70 
درصد آلودگی ها کمک رسان شهر باشند که تا امروز 
در اصفهان و شهرهای اطراف برنامه ها رضایت بخش 
نبوده و کمتر از 50 درصد طرح ها محقق شده است.

زرگرپور با اشاره به زیباسازی ورودی اصفهان، اظهار 
شناسایی  ورودی   ۴ اصفهان،  ورودی  از 11  داشت: 
شده اند و قرار بر این شده است تا پایان سال، زیباسازی 
در این ورودی ها صورت گیرد؛ دیگر شهرداران نیز در 
این زمینه باید فعالیت داشته باشند و ورودی شهر 
می دانیم  همه  البته  کنند.  مناسب سازی  را  خود 
وضعیت اقتصادی دولت خراب و شهرداری ها خراب تر 
است؛ اما امیدوار هستیم با اجرای برجام زنجیر از پای 

مشکالت اقتصادی باز شود.

استاندار اصفهان:

75درصد از میزان 
آالینده ها به حمل ونقل 

درون شهری مربوط 
است 
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«« یادداشت مدیر مسئول «« رسمقاله به قلم رسدبیر

سیاست

چشم طمع آمریکایی ها 
بر  انتخابات 94

دام موریانه

رییس جمهور اوباما نمی تواند درمقابل ادعای رهبر عالی 
ایران مبنی بر اینکه در صورت اعمال تحریم ایران، میز 

مذاکرات هسته ای را رها می کند، کاری انجام دهد.
»شیکاگو  تیراژ  پر  روزنامه  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
تریبیون« در گزارشی با عنوان »ایران قدرت نمایی می کند 
چهارشنبه  هرچند  نوشت:  می زند«  چشمک  اوباما  و 
گذشته اوباما به کنگره اعالم کرد که به به خاطر آزمایش 
موشکی ایران، به دنبال اعمال تحریم های جدید علیه این 
کشور می باشد، اما این موضوع همچنان به تاخیر افتاده 
است. این روزنامه آمریکایی نوشت: همچنان تحریمی که 
قرار بود کمپانی های ایرانی و حتی امارات متحده عربی 
را به خاطر نقش داشتن در این مساله فرا گیرد،  اجرایی 
نشده است و این مساله مهم مرتب به تاخیر می افتد و 
مشخص است که رییس جمهور اوباما نمی تواند در مقابل 

ادعای رهبر عالی ایران مبنی بر اینکه در صورت اعمال 
می کند،  رها  را  هسته ای  مذاکرات  میز  ایران،  تحریم  
تاکید  خامنه ای  اهلل  آیت  ایران  رهبر  دهد.  انجام  کاری 
آزمایش  به خاطر  تازه  تحریم های  اعمال  کرده است که 

موشکی، می تواند توافق هسته ای را نقض کند.
شیکاگو تریبیون افزود: اکنون ایران دایما با آزمایش های 
موشکی خود توان نظامی اش را افزایش می دهد؛ این در 
خاطر  به  عربستان  و  ایران  میان  تنش  که  است  حالی 
اعدام شیخ نمر افزایش یافته و اوضاع منطقه خاورمیانه 
تنش آمیز شده است. الگوی خطرناک این است که غرب 
تنها برنامه هسته ای و توافق هسته ای را بنگرد و این در 
حالی است که ایران با نگاهی دیگر غرب را نظاره گر است. 
ایران تا حدی توافقات هسته ای را انجام می دهد؛ اما رویه 
ایران به نوعی است که گویی هر لحظه آماده نقض توافق 

هسته ای است. 
اوباما نیز به جای اقدامی مناسب در قبال این رفتار ایران، 

همچنان کنگره را معطل کرده است.
این روزنامه آمریکایی در پایان افزود: آمریکا و متحدانش 
تنها یک شانس دارند و آن نیز انطباق توافق هسته ای با 
عملکرد ایران است؛ باید این راستی آزمایی عملکرد ایران 
پیش از رفع تحریم ها صورت گیرد؛ یعنی پیش از زمانی 

که میلیون ها دالر پول وارد اقتصاد ایران بشود. 
آمریکا باید عالوه بر این کار، تحریم های جدیدی را نیز 
اعمال  ایران  موشکی  آزمایش های  خاطر  به  ایران  علیه 
نمی  خارج  مذاکرات  از  ایران  که  باشید  مطمئن  کند. 
گفت  باید  و  تحریم هاست  رفع  نیازمند  ایران  زیرا  شود؛ 
این چشمک زدن های غرب به ایران تنها موجب افزایش 

مشکالت خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اهمیت انتخابات و حضور مردم 
و دقت نظر در رای دادن، اظهار داشت: انتخابات باید مردم را بیشتر 
منسجم کند و مردم باید دقت کنند، در هر دو مجلس فردی را به 

عنوان نفوذی نفرستند.
امام جمعه اصفهان گفت: بهترین و سالم ترین انتخابات در جمهوری 

اسالمی انجام می گیرد و این افتخار نظام است.
در  طباطبایی نژاد   یوسف  سید  آیت اهلل  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
خطبه های نماز جمعه اصفهان ضمن ادامه مباحث هفته های گذشته 
از مجمع احکام  اعجاز معنوی قرآن کریم،  اظهار کرد:  در خصوص 
اسالمی و قرآن فهمیده می شود که قرآن را خداوند نازل کرده است 
و کسی نمی تواند به مانند قرآن بیاورد و این واضح است که سخنان 
موجود در قرآن، فقط از زبان خداوند متعال است. وی افزود: بسیاری 
از دانشمندان اصرار داشتند که دین زرتشت دین توحیدی است و 
جمعه  امام  می باشد.  جهان  خالق  خداوند  یک  و  دارد  خداوند  یک 
اصفهان ادامه داد: قبل از آمدن زرتشت انسان ها دو خداوند با عناوین 
ارواح طیبه و ارواح خبیثه را عبادت می کردند؛ ارواح طیبه را برای 
اینکه خوبی ها را به آنان برسانند و ارواح خبیثه برای اینکه مصون 

از بدی ها باشند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد بیان کرد: زرتشت می گوید فقط یزدان و خدای 
خوبان را بپرستیم و به همین جهت می گویند دین زرتشت توحیدی 
بوده؛ اما خالق خوبی را یکی و خالق بدی ها را کسی دیگر در نظر 
می گرفتند و آنان را به یزدان و اهریمن مجزا کرده بودند. وی مطرح 
قایل  برای خداوند جسم  است؛  از خرافات  زرتشت مملو  کرد: دین 
عده ای  و  می پرسیدند  را  یزدان  عده ای  و  است  کفر  این  که  بودند 
دیگر اهریمن را که این با توحیدی بودن دین زرتشت منافات دارد. 
امام جمعه اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه قرآن کریم با تمام این 

خرافات جنگیده است، گفت: قرآن برای همه این موضوعات دالیل 
عقلی و استداللی آورده است؛ برای مثال جهت یکتا بودن خداوند به 
پیامبر گفته است که به مردم بگویید خدای شما کدام قسمت از زمین 
را خلق کرده است و چه کتابی را دارا می باشد. آیت اهلل طباطبایی نژاد 
ضمن اشاره به صفات خداوند متعال خاطر نشان کرد: تنها کتابی که 
خداوند را مجرد می داند و غیر قابل تصور بیان می کند، قرآن کریم 
است و خداوند را منزه از تمام تصورات محدود می داند؛ واضح است 
هر چیزی که در مورد خداوند در ذهن انسان می آید، اشتباه است.

وی در خطبه دوم نماز جمعه اصفهان ضمن اشاره به قیام مردم قم 
در 19 دی ماه 56 اظهار کرد: در آن سال مقاله ای توهین آمیز به امام 
خمینی )ره( منتشر شد و طالب متوجه شدند این توهین مقدمه ای 
برای انجام کارهای بزرگ است و با برپایی تظاهراتی در مقابل کار 
پلیدانه شاه و رژیم منحوس پهلوی ایستادند و با حمله نظامیان عده ای 

به شهادت رسیدند.
امام جمعه اصفهان افزود: این تظاهرات باعث برپایی تظاهرات در دیگر 
شهرها و در نهایت به ثمر رسیدن انقالب اسالمی و منشا خیر برای 
کشور شد. آیت اهلل طباطبایی نژاد  با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری 
با ائمه جمعه سراسر کشور مطرح کرد: رهبری فرمودند نماز جمعه 
قرارگاه هدایت، بصیرت و تقوا است؛ دشمن در مقابل ما در حال جنگ 
فرهنگی است و نمازهای جمعه باید در مقابل قرارگاه دشمن بایستد 
و مردم را بیدار کند و نفوذ دشمن را در کشور و فکر مسئوالن برای 
مردم تبیین کند. وی در ادامه بیان کرد: رهبری فرمودند انتخابات 
نعمت بزرگی برای کشور است؛ ما برکات این انتخابات را می بینیم و 

انتخابات باید ضامن حق الناس باشد.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: انتخابات ما انتخاباتی مطمئن است و 
انتخابات دقت کرده اند  انجام گرفته است و مجریان  همواره درست 

افراد ناشایست را وارد انتخابات نکنند تا حق مردم ضایع نشود. آیت اهلل 
طباطبایی نژاد افزود: در فتنه 88 غرض این بود که آشوب به پا شود و 
به دنبال حرف خود نبودند. هم اکنون نیز مسئوالن ما مواظب هستند 
سالم ترین  و  بهترین  خوشبختانه  نیاید؛  پیش  مشکلی  انتخابات  در 
انتخابات در جمهوری اسالمی انجام می گیرد و این افتخار نظام است.

از فتنه 88 در  وی تصریح کرد: عده ای می گویند فتنه ای سخت تر 
همواره  باید  مسئوالن  و  مردم  و  نیست  طور  این  اما  است؛  پیش 
خود  موردپسند  کاندید  به  مردم  و  باشند  فتنه گر  و  فتنه  مواظب 
رای دهند؛ اما مطمئنا هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. امام جمعه 
اصفهان خاطر نشان کرد: انتخابات باید مردم را بیشتر منسجم کند 
 و مردم باید دقت کنند در هر دو مجلس فردی را به عنوان نفوذی

 نفرستند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد در پایان با اشاره به جنایات آل سعود خاطر 
نشان کرد: آل سعود با نام اسالم خنجر به اسالم می زند و از طرف کفار 
و دشمنان اسالم با سوریه، بحرین و یمن می جنگد؛ امیدواریم ظلمی 

را که انجام می دهند، موجب نابودی خودشان شود.

امام جمعه اصفهان:

مردم دقت کنند نفوذی ها را به مجلس نفرستند

 ایران قدرت نمایی می کند و اوباما چشمک می زند
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فعاالن  اصفهان،  اتاق  در  رتبه بندی  مرکز  دفتر  افتتاح  با 
اقتصادی استان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

به گزارش  روابط  عمومی اتاق  اصفهان، »محمدگوهریان« 
دبیرکل اتاق اصفهان در جلسه افتتاح این دفتر و  معرفی 
فعالیت های این دفتر به نخستین گروه 25 نفره اعضای اتاق 
گفت: راه اندازی مرکز رتبه بندی اتاق ایران  در اتاق اصفهان 
با هدف سنجش فعاالن اقتصادی از منظر کارشناسی است.

وی افزود: متاسفانه در نظام اقتصادی ایران منابع و تسهیالت 
بر اساس رتبه بندی و جایگاه فعاالن اقتصادی تقسیم بندی 
اعضای  رتبه بندی  دفتر  کرد:  تصریح  گوهریان  نمی شود. 
اداری شماره یک مستقر شده  بازرگانی در ساختمان  اتاق 
و فعاالن اقتصادی می توانند با تکمیل مدارک خود در این 
رتبه بندی  طرح شرکت کنند. »فرید شکرخدایی« مسئول 
به  رتبه بندی  این  این جلسه گفت:  در  ایران  بازرگانی  اتاق 
منظور پاسخ گویی به نیازهای تمامی ذی نفعان بدنه اقتصادی 
کشور با توجه به حوزه فعالیتی متقاضی و با هدف ایجاد تمایز 
بین فعاالن اقتصادی و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر 
از مدل های رتبه بندی  از طریق یکی  محیط کسب و کار 
طراحی شده توسط مرکز ملی رتبه بندی صورت می پذیرد. به 
صورت کلی هسته اصلی تمام رتبه بندی ها شامل جمع آوری 
داده های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی مربوط به سه سال 
اخیر از متقاضیان بوده است. وی افزود: طرح رتبه بندی از 

اجرا  به  ایران  اتاق  در   90 سال  از  و  بوده  مطرح   85 سال 
نگاه سیستمی، نظام ها و  به  درآمده است. وی توجه ویژه 
مدل های بین المللی رتبه بندی،  مقررات و قوانین داخلی و 
اهداف توسعه ای و افق 1404 را از موارد قابل توجه در طرح 
رتبه بندی برشمرد و گفت: ایجاد تمایز بین اعضای اتاق از 
طریق به کارگیری روش های علمی و عادالنه ارزیابی، تسهیل 

روابط تجاری داخلی و بین المللی و اطالع رسانی مناسب از 
اعطای  برای  اعتماد  قابل  بستر  آوردن  فراهم  و  اعضا  رتبه 
امتیازات ویژه به اعضا رتبه بندی شده از اهداف اصلی این طرح 
است. وی تقسیم بندی رتبه فعاالن اقتصادی به سه  بخش 
اصلی زرین، سیمین و برنزین  عنوان کرد و گفت: هر بخش 
اصلی  دارای سه بخش سه ستاره، دو ستاره و یک ستاره و 

در آخرین سطح به رتبه بندی  عادی  تقسیم بندی می شود. 
وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان با 73  متقاضی بعد از تهران، 
دومین استان شرکت کننده در طرح رتبه بندی است. شکر 
از  با استفاده  خدایی تصریح کرد: سامانه تعیین رتبه اعضا 
رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی داده های 
و  تجزیه  جمع آوری،  را  حقوقی  و  قانونی  مدیریتی،  مالی، 
تحلیل و در نهایت به عنوان خروجی سیستم رتبه مربوطه 
منعکس  صادر شده  بازرگانی  کارت  در  معینی  قالب  در  را 
می کند. »علی محمد رجالی« عضو اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه گفت: رتبه بندی فعاالن اقتصادی می تواند به 
ارزیابی توانایی آنان در انجام فعالیت های داخلی و بین المللی 
منجر شود. وی خواستار افزایش  امتیاز فعالیت های خیریه 
شرکت کنندگان در این طرح شد و گفت: بنگاه های اقتصادی 
در راستای مسئولیت های اجتماعی می توانند نقش موثری 
در کاهش نرخ فقر جامعه داشته باشند و از این رو در این 
طرح پیشنهاد می شود که امتیاز فعالیت های خیریه شرکت 
ها افزایش یابد. »مسعود گلشیرازی« عضو هیئت نمایندگان 
اتاق، خواستار  اعضای  رتبه بندی  در طرح  کننده  و شرکت 
مشارکت بخش های خدماتی، بازرگانی و کشاورزی در طرح 
رتبه بندی شد و گفت: ارایه خدمات ویژه  اتاق بازرگانی به 
به  را تشویق  اعضا  بندی می تواند سایر  رتبه  دارای  اعضای 

شرکت در این طرح کند.

مرکز رتبه بندی در اتاق اصفهان؛

 فعاالن اقتصادی استان اصفهان رتبه بندی می شوند

 الیحه کاهش ساعات کار زنان شاغل
 در دستورکارمجلس قرار گرفت

صحن علنی مجلس شورای اسالمی در این هفته،  میزبان وزرای اقتصاد و 
آموزش و پرورش برای پاسخگویی به سواالت نمایندگان است 

کار  دستور  ملت،  خانه  خبرگزاری  از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
جلسات علنی مجلس از یکشنبه تا سه شنبه )20 تا 22 دی ماه( 94 اعالم 

شد. عناوین آن به شرح زیر است:
 - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در 
مورد طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت 

تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.
 - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی 

توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
 - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد الیحه یک فوریتی مبارزه با 

تامین مالی تروریسم که اعاده  شده از شورای نگهبان است.
 - بررسی تقاضای رسیدگی به طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های 
اصل85  طبق  آنها  مالکان  و  ساکنان  توانمندسازی  و  فرهنگی-تاریخی 

قانون اساسی.
بیمه  صندوق  تاسیس  الیحه  درمورد  اقتصادی  کمیسیون  گزارش   -  

همگانی حوادث طبیعی. 
دموراژ  پرداخت  از  درمورد طرح جلوگیری  عمران  گزارش کمیسیون   -

)خسارت تاخیر( به کشتی ها.
قانون  به  تبصره  یک  الحاق  طرح  درمورد  عمران  کمیسیون  گزارش   -  
احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و 

سایر منابع مالی و پولی کشور.
 - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی که با 

اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
 - گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصالح 
قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور که 

با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
 - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک بند به 
با اولویت در دستور کار قرار  ماده )524( قانون آیین دادرسی مدنی که 

گرفته است.
 - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره 
به ماده )505( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی که با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
 - گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد الیحه کاهش ساعات کار زنان 

شاغل که با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
 - گزارش کمیسیون تدوین  آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح  اصالح  
موادی  از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی که با اولویت در دستور 

کار قرار گرفته است.
مورد طرح  نظام  در  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،   گزارش کمیسیون   -  
 جامع  آموزش و تربیت فنی،  حرفه ای و مهارتی که با اولویت در دستور 

کار قرار گرفته است.
 - گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصالح 
قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی که با 

اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
ملی  سازمان  تاسیس  طرح  مورد  در  مشترک  کمیسیون  گزارش   -  

استاندارد که با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
 - گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح الحاق یک تبصره 
به ماده )22( قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

که با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
 - گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد الیحه اصالح 
قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی 
اولویت در  با  یا وابسته به آن ها که  تابعه  نیروهای مسلح و سازمان های 

دستور کار قرار گرفته است.
 همچنین سؤال  تعدادی از نمایندگان  مجلس  شورای  اسالمی  از وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و سؤال  حلیمه  عالی نماینده زابل،  زهک  و هیرمند از 

وزیر  آموزش  و  پرورش در دستور کار قرار دارد.
 گزارش کمیسیون عمران درخصوص مشکالت ناشی از نحوه تعیین حریم 
و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور نیز در دستور هفته جاری قرار 

دارد.

«« مشاغل زنان

دارایی  امور  اقتصاد  سازمان  اقتصادی  معاون 
سرمایه گذاری  افزایش  گفت:  اصفهان  استان 
در  مهم  موضوعات  از  یکی  خارجی  رویکرد  با 

پساتحریم هاست.
رییسی  شهرام  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
چهارمین  افتتاح  مراسم  حاشیه  در  دهکردی 
و  بورس  بیمه،  بانک،  تخصصی  نمایشگاه 
جمع  در  اصفهان  سرمایه گذاری  فرصت های 
خبرنگاران، اظهار کرد: مقوله سرمایه گذاری در 
ثروت آفرینی،  اقتصادی،  توان  افزایش  راستای 
و  است   ... و  شهروندان  رفاه  خانوار،  درآمدهای 
محور  نیز حول  نمایشگاه  این  پارامترهای  تمام 

سرمایه گذاری است.
در  آنچه  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  صحبت  آن  درخصوص  ها  پساتحریم 
خارجی  رویکرد  با  سرمایه گذاری  افزایش 
توان  افزایش  نمایشگاه،  این  افزود: هدف  است، 

سرمایه گذاری است.
دارایی  امور  و  اقتصاد  سازمان  اقتصادی  معاون 
امور  اقتصاد  وزارت  جایگاه  اصفهان  استان 
دارایی در حوزه پول، سرمایه، بانک های دولتی 
و نیمه دولتی و همچنین سازمان بورس اوراق 

از  یکی  را  وزارتخانه  این  زیرمجموعه  بهادار 
در  دارایی  امور  و  اقتصاد  سازمان  دالیل حضور 
به  توجه  با  داد:  ادامه  و  دانست  نمایشگاه  این 
مقوله سرمایه گذاری، به خصوص سرمایه گذاری 
سازمان  و  وزارتخانه  این  زیرمجموعه  خارجی 
سرمایه گذاری و کمک های فنی شکل گرفته که 

متناظر آن در استان ها فعال است.

برای  کشور  کرد:  تصریح  دهکردی  رییسی 
وابستگی  به جز  راهی  پایدار  توسعه  به  رسیدن 

به درآمدهای مالیاتی ندارد.
نفتی،  درآمدهای  به کاهش  توجه  با  وی گفت: 
همانند دیگر کشورهای دنیا، مسیر توسعه ایران 
آن  دریافت  البته  می گذرد،  مالیات  طریق  از 

همانند شمشیری دو لبه عمل می کند.

آمادگی  اعالم  از  آبفا  و  امور آب  نیرو در  معاون وزیر 
کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در بخش آب 

ایران با اجرای برجام خبر داد.
به  اشاره  با  میدانی  رحیم  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
کمبود اعتبار در زمینه آب، اظهار کرد: با تالش های 
وزارت نیرو برای سال آینده، اعتبار خرید تضمینی آب 
در کشور به پنج هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ 

با وجود این افزایش اعتبار، باز هم با کمبودهایی در 
زمینه اعتبارات آب روبه رو هستیم. 

به  نیاز  کشور  فاضالب  و  آب  بخش  کرد:  اضافه  وی 
سرمایه گذاری دارد و تا زمانی که توانمندی الزم ایجاد 

نشود، مشکالت کماکان وجود خواهد داشت.
معاون وزیر نیرو گفت: عالوه بر شرکت های خصوصی که 
توان سرمایه گذاری در بخش آب دارند، سرمایه گذاران 

خارجی نیز در فضای پساتحریم آماده سرمایه گذاری 
در پروژه های مربوطه در ایران هستند؛ اما هر دوی آنها 
برای تداوم فعالیت و همکاری، نیاز به خرید تضمینی 
آب دارند. وی با اشاره به وجود خشکسالی در کشور 
و تاثیرات آن در برخی مناطق به ویژه در استان های 
جنوبی کشور، تصریح کرد: برای تامین آب شرب مردم 

در کل کشور مشکالتی وجود دارد.
آب  منابع  به  دسترسی  لحاظ  به  داد:  ادامه  میدانی 
مطمئن و همچنین از نظر منابع مالی مورد نیاز برای 
اولویت  باید  این کار مشکالتی در کشور وجود دارد؛ 
قرار  مردم  شرب  آب  تامین  برای  را  اعتباری  منابع 
دهیم. معاون وزیر نیرو در بخش دیگری با اشاره به 
آغاز اجرای سد سرنی میناب گفت: احداث بدنه سد 
سرنی میناب از محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی 
پیش بینی  براساس  کرد:  تصریح  وی  می شود.  انجام 
انجام شده سد سرنی طی سه سال باید احداث شود؛ 
در کنار آن نیز خط انتقال و تصفیه خانه دو میلیون متر 

مکعب در ثانیه نیز برای آن ساخته می شود.
این  کرد:  نشان  خاطر  آبفا  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
استان  به  و  احداث  نیرو  آب  شرکت  توسط  پروژه 

هرمزگان تحویل داده می شود. ایرنا

مسیر توسعه ایران از طریق مالیات می گذرد اعالم آمادگی سرمایه گذاران خارجی در بخش آب با اجرای برجام

 رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: تا پایان 
آزمون  در  شده  پذیرفته  نفر   200 و  هزار  یک  امسال 
کار  به  مشغول  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  استخدامی 

می شوند و توان تازه ای به سازمان خواهند داد.
نشست  در  تویسرکانی  احمد  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
محل  در  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره های  مسئوالن 
گذشته  در  افزود:  کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
به کارگیری نیرو در سازمان، در بخش هایی خیلی مدبرانه و 
دقیق نبوده است؛ یک سازمان تخصصی باید به این موضوع 
بیشتر توجه می کرد، اما در گزینش نیروهای جدید سعی 

شده به تخصص، توجه بیشتری شود.
وی بیان کرد: سازمان تخصصی که با مردم ارتباط دارد، 
این  باید  کند؛  را حل  مردم  اول مشکالت  درجه  در  باید 
سیاست نهادینه شود تا کسی که کارآمدی و تخصص دارد 

منشأ حرکت و تحول باشد.
و  اسناد  ثبت  سازمان  گفت:  قضاییه  قوه  رییس  معاون 
امالک کشور به لحاظ ارتباط مردمی و فراگیری خدمات، 
اگر گرفتار آسیب و عملکرد سوء باشد، به سرعت در جامعه 
تاثیرات منفی می گذارد و قضاوت منفی به سرعت گریبان 

مجموعه را خواهد گرفت.
اما اگر در جهت اصالح وضعیت و خدمات رسانی حرکت 
کند، قطعا آثار مثبت آن در جامعه فراگیر می شود و مردم 

قدردان خواهند شد.
تویسرکانی اظهار کرد: هرچند منابع بسیار مهم است، اما 

هدایت منابع در جهت درست بسیار مهم تر است و مشکل 
نکردن  استفاده  دارد،  وجود  کشور  در  که  و جدی  اصلی 

صحیح از منابع موجود در جامعه است.
وی گفت: بیشترین مشکالت ناشی از هدایت نشدن درست 
منابع در جهت صحیح اهداف و تکالیف تعیین شده است 
و به همین جهت نقش مدیریت ها، نقش مهم و اولویت دار 

می باشد.
باید  اینکه  بیان  با  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  رییس 
برای نظارت و کنترل به معنای جدی اهمیت قایل شویم، 
صحیح  شناخت  درست،  کنترل  و  نظارت  الزمه  افزود: 
سیاست هاست و اگر مدیری در یک شهرستان سیاست های 
سازمان را به درستی بشناسد، قطعا می تواند در آن طریق 

درست حرکت کند.
و  مسئوالن  همه  که  دارد  خوشحالی  جای  گفت:  وی 
مردم تغییرات را در سازمان ثبت اسناد و امالک احساس 
می کنند؛ در حالی که هنوز نیروی جدید به سازمان اضافه 
و  نگرفته  صورت  انسانی  منابع  وسیع  تغییرات  و  نشده 
سابق  نیروهای  با  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  مجموعه 

فعالیت خود را ادامه داده است.
تویسرکانی تاکید کرد: باید نگاه کالن و وسیع و شناخت 
و کنترل  نظارت  برای  بگیریم؛  را جدی  اهداف  و  تکالیف 
بر کار و مجموعه، اهمیت قایل شویم و بدانیم اگر با این 
اهتمام پیش برویم، با توجه به موانع و مشکالت به سرعت 

کارهای بزرگی انجام می دهیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور گرفتار مسایل 
و منابع مالی است، گفت: شناخت اولویت ها و پرداختن 
به مسایل مهم تر و توجه به سیاست ها باعث شده است 
که با همان منابع محدود به کارهای حساس تر و دقیق تر 

بپردازیم.
وی ادامه داد: باید تالش شود فقر زیرساخت ها در کرمان 
اصالح شود؛ تالش های خوبی با استفاده از کمک های ویژه 

برای بهبود زیرساخت ها در استان در جریان است.
اسناد  ثبت  سازمان  اگر  گفت:  قضاییه  قوه  رییس  معاون 
همه  در  پیشرو  و  پیشتاز  سازمان  یک  بخواهد  امالک  و 
بخش ها باشد، با بهسازی و استفاده از منابع می توانیم به 
سرعت این آشفتگی، گرفتاری و اشتغال ذهنی که ناشی 

از تراکم کار و کمبود منابع انسانی است را پوشش دهیم.

وی با بیان اینکه مدیران برنامه ریزی کنند تا توانمندی 
نیروها  باید  مدیران  افزود:  بشناسند،  را  انسانی  نیروی 
گذاشتن  کنار  با  و  بنشانند  خود  درست  جای  در  را 

مصلحت اندیشی ها جسارت تغییر نیروها را داشته باشند.
تویسرکانی تصریح کرد: باید به افراد دارای ظرفیت رشد، 
انگیزه و توانمندی که بتوانند مجموعه مدیریت سازمان را 
بر عهده بگیرند، فرصت داد و این الزمه یک سازمان پویا 

و قدرتمند است.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد و امالک سیاست ها و اهداف 
را  پروژه  سازمان، 309  عملیاتی  برنامه  در  دارد؛  وسیعی 
در  اکنون  که  کرده ایم  پیش بینی  سازمان  مجموعه  برای 
سازمان در حال پایش پیشرفت پروژه ها در شش ماه اول 
سال هستیم. توسرکانی بر اجرای طرح کاداستر تاکید کرد 
این طرح  اجرای  استان در  از همه ظرفیت  باید  و گفت: 

استفاده شود.
وی افزود: در اصالح فرایندها باید جدیت و شتاب داشته 
نباشیم؛  کار  ندادن  انجام  برای  دلیل  دنبال  به  و  باشیم 
فراوان  کار  ندادن  انجام  برای  بهانه ها  کشور  در  متاسفانه 
وجدان  پاسخگوی  که  کنیم  عمل  طوری  باید  اما  است؛ 
خودمان باشیم. رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
کرمان  وارد  روزه  دو  سفری  انجام  برای  چهارشنبه  روز 
استان شرکت  قضایی  نشست شورای  در  دیروز  شد. وی 
و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید بهشتی را در 

شهر کرمان افتتاح کرد.

در حالی که توجه دنیا بر تنش میان عربستان و ایران متمرکز 
است، بسیاری از عربستانی ها نگران »بمب اقتصادی« در خانه هستند. 
چرا که دولت عربستان در حال کاهش قدرت خرید شهروندان خود 

است.
به گزارش کیمیای وطن،  وخامت بحران نقدینگی در عربستان به 
قدری بوده که دولت عربستان اخیرا اعالم کرد که قیمت بنزین را 
رانندگان  تا  شد  باعث  موضوع  این  داد.  خواهد  افزایش  درصد   50
عربستانی در پمپ بنزین ها به صف شوند تا باک خودروی خود را 

قبل از گران شدن پر کنند.
نویسنده  و  عربستان سعودی  در  آمریکا  رابرت جردن، سفیر سابق 
»دیپلمات صحرا« اعالم کرد: »دولت اعالم کرده که میزان یارانه ها 
تک تک  خوردن  ضربه  به  منجر  موضوع  این  داد؛  خواهد  کاهش  را 

عربستانی ها خواهد شد.«
قیمت هر لیتر بنزین در عربستان سعودی تنها 16 سنت بوده که یکی 
از ارزان ترین نرخ ها در دنیا گزارش شده است. به گفته جردن، بسیاری 
از عربستانی ها ماشین های شاسی بلند پرمصرف سوارند و صرفه جویی 

در بنزین هیچ مفهومی برای آنها ندارد. 
قیمت بنزین تازه آغاز شده است. قیمت آب و برق نیز افزایش یافته 
و دولت در پی کاهش هزینه های ساخت وساز،  جاده ها و زیرساخت ها 

بوده است.
این کاهش ها برای هر کشوری که با کمبود نقدینگی مواجه است، 
معقول به شمار می آید. ولی در عربستان سعودی که بخش عظیمی 
از ساکنانش در بخش عمومی کار می کنند، مشکالت ویژه ای به وجود 

خواهد آورد.
در حدود 75 درصد از بودجه دولت عربستان از درآمد نفتی حاصل 
می شود. قیمت نفت از بشکه ای 100 دالر در سال 2014 به حدود 36 
دالر در حال حاضر کاهش یافته است و بسیاری از کارشناسان انتظار 

اوج گیری مجدد قیمت در آینده نزدیک را ندارند.
«« افت خدمات دولتی

 دولت عربستان از سرمایه  عظیم نفتی خود به منظور فراهم آوردن 
است. در سال  استفاده کرده  برای شهروندان خود  متنوعی  مزایای 
پادشاهی  گرفت،  شکل  خاورمیانه  در  عربی  بهار  که  زمانی   2011
عربستان هزینه های بیشتری را برای کاهش هرگونه نارضایتی در این 

کشور پرداخت کرد.
عربستان  دولت  توسط  شده  ارایه  مزایای  و  اقدامات  این  از   برخی 
لیتری  به  االن  که  سنت   16 )لیتری  یارانه ای  بنزین  از:   عبارتند 
رایگان،  سالمت  و  بهداشت  است(،  کرده  پیدا  افزایش  سنت   24
حقوق  صفر،  درآمد  بر  مالیات  رایگان،  برق  و  آب  رایگان،  تحصیل 

بازنشستگی عمومی، اشتغال دولتی 90 درصدی عربستانی ها، حقوق 
بیشتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، مزایای بیکاری )که 
بعد از بهار عربی آغاز شد( و تاسیس صندوق توسعه که وام های بدون 

بهره برای خرید خانه و آغاز کسب کار را به شهروندان اعطا می کند.
در حال حاضر عربستان سعودی تمام این مزایا را نمی تواند پرداخت 
کند. این کشور در سال گذشته با کسری 100 میلیارددالری  مواجه 
بوده است و در سال جاری نیز اگر وضع بدتر نشود، بهتر نیز نخواهد 
شد. صندوق بین المللی پول، اخیرا پیش بینی کرد که اگر قیمت نفت 
زیر 50 دالر به ازای هر بشکه باقی بماند، عربستان سعودی در حدود 

5 سال با کمبود نقدینگی مواجه خواهد بود.
آغاز اخذ مالیات توسط دولت جردن که هم اکنون به عنوان دیپلمات 
در دانشگاه ساوثرن متودیست اقامت دارد، اعالم کرد: »عربستانی ها 
قدرت اقتصادی خود را به خریدن جمعیت خود اختصاص داده اند.« 
با پیش بینی این که عربستان سعودی ممکن است جمع آوری  وی 
مالیات بر درآمد یا مالیات بر فروش را آغاز کند، افزود: »بخشی از 
قدرت نفوذ رژیم به دلیل پرداخت  نکردن مالیات از سوی مردم است. 
ولی به محض پرداخت مالیات، احتماال ناآرامی های سیاسی افزایش 

پیدا خواهد کرد. «
بیکاری نیز در عربستان زیاد گزارش شده است. آمار رسمی نشان 

می دهد که در حدود 12 درصد از نیروی کار این کشور با مشکل 
بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که کارشناسان 

معتقدند که نرخ بیکاری بیش از این آمار است.
با این حال بخشی که کاهش هزینه ای را در آن شاهد نخواهیم بود، 
بخش دفاعی خواهد بود. عربستان در حال حاضر در حدود 11 درصد 
از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه های دفاعی اختصاص داده 
که بیشترین درصد در سراسر دنیاست. احتمال می رود در سال جاری 

میزان هزینه دولت در این بخش بیشتر نیز شود. اقتصاد نیوز

 رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1200 نفر جذب سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می شوند

بحران نقدینگی در عربستان؛
بمب ساعتی زیر پای اقتصاد عربستان



رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی اصفهان عنوان 

کرد:

 اصفهان استان برتر کشور در
 بحث های قرآنی 

رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان در بحث های قرآنی به عنوان استان برتر در کشور شناخته شده 
است. حجت االسالم محمدحسین عادل پور در حاشیه برگزاری آیین 
اختتامیه دوره آموزشی بصیرت ویژه همسران پرسنل نیروی انتظامی 
راستای  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  گلپایگان  شهرستان 
بصیرت افزایی و ارتقای معنویت همکاران در فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان اقدامات فرهنگی و دینی بسیاری صورت می گیرد که از جمله 
این اقدامات بحث بصیرت خانواده های این نیروست که ما هر ساله بر 
این اساس خانواده ها را در دوره های چهار روزه آموزشی دعوت می کنیم. 
وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه این دوره ها به صورت هدفمند 
برگزار می شود دارای برکات و سنوات بسیار زیادی است، افزود: با توجه 
به مأموریت های بسیار حساسی که نیروی انتظامی دارد، معموال کارکنان 
این نیرو با آسیب ها و صدماتی روبه رو هستند. رییس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: حفظ کانون گرم خانواده ها در 
بین پرسنل با برگزاری این دوره ها، می تواند خأل حضور نداشتن یا حضور 
این دوره ها،  با برگزاری  کمتر همکاران در خانواده ها را جبران کند و 

خانواده ها با مسایل روز که مورد نیاز آن هاست، آشنا شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

طرح جامع شهری بر حسب ضرورت 
قابل تجدیدنظر است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح جامع شهر 
بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود، گفت: یکی از مهم ترین 
و  شهرسازی  مشاوران  نبود  تفصیلی،  طرح های  موفقیت  عدم  دالیل 

برنامه ریز شهری بوده است. 
اظهارکرد:  اصفهان  استان  شهرداران  گردهمایی  در  غالمی  حجت اهلل 
اروپایی  به کشورهای  تاخیر نسبت  با 50 سال  تفصیلی که  طرح های 
به ایران وارد شد، روند اجرایی ناموفقی را طی کرده است. وی به دالیل 
عدم  دالیل  مهم ترین  از  یکی  کرد:  اشاره  طرح ها  این  موفقیت  عدم 
موفقیت طرح های تفصیلی نبود مشاوران شهرسازی و برنامه ریز شهری 
اینکه  به  با اشاره  بوده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
توجه  کرد:  تصریح  نداشت،  وجود  انعطاف پذیری  طرح  این  اجرای  در 
به فضاهای ویژه شهری نیز در این طرح ها کم رنگ بود؛ همچنین در 
بدنه شهرداری ها نیز تحلیل و تحویل برنامه های اجرایی برگرفته از نظر 
مشاوران وجود نداشت. غالمی بیان کرد: طرح جامع شهری عبارت از 
طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی 
و  غیره  و  بازرگانی  صنعتی،  مسکونی،  مختلف  حوزه های  به  مربوط 
اولویت های  و  بهسازی  و  نوسازی  مناطق  عمومی  تسهیالت  همچنین 
مربوط به آن ها تعیین می شود. وی با اشاره به اینکه طرح جامع شهر 
بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود، گفت: عدم وجود طرح 
مناسب در درآمد شهرداری ها از دیگر مشکالت این بخش است. مدیر 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان به ارایه پیشنهادی درباره درآمدزایی 
توسط شهرداری ها پرداخت و خاطر نشان کرد: شهرداری ها می توانند در 
حریم شهرها مراکزی را برای اشتغال و تولید ایجاد کنند؛ این کار ضمن 
به کارگیری نیروی انسانی فاقد شغل، در راستای ایجاد منابع مالی برای 

شهرداری ها مؤثر خواهد بود.

رد شهر و استانها 4

استان  شهرداران  جمع  در  اصفهان  استاندار  عمرانی  معاون 
اصفهان با اشاره به اهمیت تدوین برنامه چند ساله در شهداری 
ها گفت: در حال حاضر که زمان تدوین بودجه سال 1395 
شهرداری ها  ساله  چند  عملیاتی  برنامه  است  الزم  هستیم 
محمدعلی  وطن،  کیمیای  گزارش  به  شود.  تهیه  و  تدوین 
طرفه در مراسم گردهمایی شهرداران استان اصفهان اظهار 
کرد: خوشبختانه در سال همدلی و هم زبانی مردم و دولت 
توانسته ایم در عرصه بین المللی و ملی طبق فرمایشات مقام 
معظم رهبری شاهد فعالیتهای خوبی درسطح کشور باشیم 
جایگاه  ارتقاء  بین المللی  عرصه  در  کشور  حاضر  حال  در  و 
اقتصادی  فعاالن  اینکه حضور  به  اشاره  با  وی  است.  داشته 
مطلوب  فرصت  یک  دهنده  نشان  اصفهان  و  کشور  در  دنیا 
است تا بتوانیم وضعیت اقتصادی و عمرانی را بهبود دهیم، 
افزود: در این راستا همدلی و همراهی مسئوالن نیز فضای 
کاری را نسبت به گذشته معتدل تر کرده است.معاون عمرانی 
انتخابات اسفندماه سال جاری  به  با اشاره  استاندار اصفهان 
ادامه داد: باید انتخابات با بهترین نحو و برنامه ریزی مطلوب 
برگزار شود و از شهرداران انتظار فراوانی در انتخابات داریم. 
در استان عالوه بر هیئت نظارت یک هیئت بازرسی وجود 
دارد که عالوه برشهرداران فرمانداران نیز در این مجموعه وارد 
شده اند و درخواست می شود شهرداری ها مالحظات الزم را در 
این زمینه داشته باشند.طرفه به فعالیت های عمرانی در سال 
جاری اشاره کرد و گفت: بودجه اصلی شهرداری ها امسال سه 
هزار میلیارد تومان است که با اضافه شدن واحدهای تابعه به 
چهار هزار و 900 میلیارد تومان می رسد و تاکنون حدود 80 

درصد بودجه تحقق یافته است که نسبت به مدت مشابه 20 
درصد عقب هستیم.

وی با تاکید براینکه ما انتظارمان تحقق صددرصدی بودجه 
در  که  می رود  انتظار  شهرداری  مدیران  از  داد:  ادامه  است، 
صددرصد  را  ساالنه  بودجه  درآمد،  افزایش  با  جاری  سال 
خصوص  در  اصفهان  استاندار  عمرانی  کند.معاون  محقق 
وضعیت عوارض آالیندگی، گفت: با اعتراض برخی به ضرایب 
کار  دستور  در  موضوع  این  اصالح  آالیندگی  عوارض  توزیع 
هوا  و  آب، خاک  قوانین  به  توجه  با  گرفت.  قرار  استانداری 
اساس  بر  و  یافت  تغییر  تا حدودی  آالیندگی  توزیع  فرمول 
قوانین پارامترها ضرایب امتیاز بندی شده تا ضرایب جدید 
جمله  از  هوا  آالیندگی  طرح  گفت:  باشد.طرفه  عادالنه 

مهم ترین برنامه های استانداری است که بر اساس آن تعداد 
در  روز   186 به   1392 سال  در  روز   72 از  سالم  روزهای 
در  انسانی  نیروی  ساماندهی  به  یافت.وی  افزایش  سال 94 
مسائل  تا  شد  براین  تالش  افزود:  و  کرد  اشاره  شهرداری ها 
مربوط به نیروی انسانی شهرداری برطرف شود.معاون عمرانی 
استاندار اصفهان به برنامه عملکردی کوتاه مدت و بلند مدت 
نخستین  در  شهرداران  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  شهرداری ها 
اقدام باید برنامه ای جهت شهر طرح ریزی کنند و در حال 
حاضر که زمان تدوین بودجه سال 1395 هستیم الزم است 
تهیه شود.  و  برنامه عملیاتی چند ساله شهرداری ها تدوین 
 تدوین برنامه چند ساالنه در تمامی شهرداری ها یک ضرورت

 است.

 تدوین برنامه چند ساله در شهرداری ها ضروری است
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 « گشتی در اخبار
هم زمان با دهه فجر

12 طرح تولیدی در چهار محال و بختیاری 
بهره برداری می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری از افتتاح 12 طرح تولیدی 
روابط عمومی سازمان  به گزارش  داد.  با دهه مبارک فجر خبر  استان هم زمان  این  در 
صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری نعیم امامی از تکمیل 12 طرح تولیدی و 
صنعتی در این استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح ها در دهه مبارک فجر بهره برداری 
می شود. وی افزود: با بهره برداری از این طرح های تولیدی و صنعتی، 120 فرصت شغلی 
جدید در استان چهار محال و بختیاری ایجاد می شود. امامی بیان داشت: این طرح ها 
میزان  و  اجرا شده  بروجن  و  بن  فارسان،  لردگان،  بروجن،  در شهرستان های شهرکرد، 
رییس سازمان  است.  ریال  میلیون  و 500  میلیارد  این طرح ها 299  در  سرمایه گذاری 
صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: طرح های آماده بهره برداری در دهه 
فجر در زمینه تولید خوراک آبزیان، دیوار پیش ساخته، مصنوعات چوبی، شن و ماسه، 
روغن خودرو، نیترات و پتاسیم، گز و شکالت است. به گزارش فارس هم اکنون حدود 

یک هزار و 250 واحد صنعتی در چهار محال و بختیاری وجود دارد.

 ساخت متروی شهر کرمان پس از پایان 
کار مطالعاتی

کار  پایان  از  بعد  کرمان  شهر  متروی  ساخت  از  خاتم االنبیا  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
مطالعاتی خبر داد و گفت: به کارگیری نیروهای بومی در پروژه های قرارگاه خاتم االنبیا 
غیربومی نیروهای  جذب  به  مجبور  تخصصی  کار  برای  اما  است؛  قرارگاه  این  نفع   به 

 هستیم. سردار عباداهلل عبداللهی اظهار داشت: تابلوهای روزشمار برای پروژه های قرارگاه 
تا شیفت های  این هستیم  دنبال  به  نیز  آزادی  پروژه  در  و  کرمان نصب شده  در  خاتم 
کاری را اضافه کنیم که قطعا کار را دنبال می کنیم. وی بیان داشت: بیشترین پروژه های 
محرومیت زدایی قرارگاه خاتم در استان کرمان اجرا می شود و از همکاران خود می خواهم 
برنامه های  ارایه دهند. فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا عنوان کرد:  را  این پروژه ها  تا لیست 
محرومیت زدایی جزو وظایف اصلی قرارگاه نیست؛ اما زمانی که پروژه ای را آغاز می کنیم 
به روستاها و مناطق تا شعاع 70 کیلومتری توجه و در زمینه ساخت مدرسه پل مرکز 
بهداشتی و درمانی و سایر موارد به صورت رایگان اقدام می کنیم. وی در پاسخ به ادعاهای 
مطرح شده درباره کندی پروژه آزادی کرمان عنوان کرد: نمی خواهم از پروژه آزادی دفاع 
کنم، اما پروژه های قرارگاه خاتم در کرمان را با سایر پروژه های کشور مقایسه کنید، آن 
وقت می توان داوری کرد. عبداللهی ادامه داد: مطالعات فاز اول متروی شهر کرمان که 

انجام شود، برای ساخت مترو اقدام خواهیم کرد. 

صدور 16 هزار فقره گواهینامه مهارتی 
الکترونیکی در یزد

رییس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
الکترونیکی در استان یزد  از 16هزار فقره گواهینامه مهارتی  از صدور بیش  یزد 
آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر  جاری  سال  ماهه   9 در 
ابتدای سال جاری با  فنی و حرفه ای استان یزد، سعید پرویزی اظهار داشت: از 
بهره گیری از ظرفیت  کارت های هوشمند و بانک اطالعاتی پورتال جامع سازمان 
و لحاظ کردن عوامل کلیدی »کیفیت، امنیت، سرعت، دقت و کاهش هزینه ها« 
گواهینامه های سازمان به صورت الکترونیکی صادر شده است. وی عنوان کرد: در 
همین راستا در 9 ماهه سپری شده از سال جاری، 16هزار و 238 فقره گواهینامه 
الکترونیکی در استان یزد به مهارت آموختگان اعطا شده است. پرویزی،  مهارتی 
امکان ذخیره اطالعات بالغ بر 20 گواهینامه در حافظه الکترونیکی، ارتقای امنیت 
استعالم  امکان  گواهینامه ها،  سریع  به روزرسانی  امکان  مهارت،  گواهینامه های 
نقطه  در هر  مهارت« سازمان  از طریق سامانه »استعالم گواهینامه  گواهینامه ها 
نوع گواهینامه ها عنوان  این  از مزایای  را  نگهداری  از کشور و کاهش ریسک در 
کرد. وی خاطر نشان کرد: دارندگان گواهی نامه مهارت الکترونیکی برای مشاهده 
و استعالم گواهینامه می توانند به سایت: http://yazdtvto.ir )منوی دسترسی 

سریع - اعالم نتیجه و کارت آزمون آیتم استعالم گواهینامه( مراجعه نمایند.

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد

 کشف محموله ۵6۰ کیلوگرمی مرفین
 در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف محموله بزرگ 560 کیلوگرمی 
مرفین در بازرسی از خودروی تریلر تانکردار حامل قیر توسط مأموران 
داد.به گزارش کیمیای  فرماندهی خبر  این  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس 
اظهار  آقاخانی  عبدالرضا  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  به نقل  وطن، 
استان  انتظامی  فرماندهی  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران  داشت: 
اصفهان روز گذشته موفق شدند با یک کار وسیع اطالعاتی طی عملیاتی 
ویژه یک دستگاه خودروی تریلر نفت کش که حامل محموله بزرگ مواد 
مخدر بود را در منطقه شرق استان شناسایی و زمین گیر کنند.وی با بیان 
این که این محموله از مرزهای شرقی کشور بارگیری و به مقصد استان 
تهران و البرز حمل می شد تا از آن جا ترانزیت شود، افزود: قاچاقچیان به 
شکلی بسیار ماهرانه 560 کیلوگرم مرفین را در تانکر حامل قیر جاسازی 
کرده بودند که با تیزهوشی و تخصص باالی مأموران این محموله کشف 
شد.سردار آقاخانی از دستگیری دو سوداگر مرگ در این رابطه خبر داد 
و گفت: امسال با حجم وسیعی از ورود مواد مخدر به کشور مواجه بودیم 
به طور  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  فعالیت های  نیز  زمینه  همین  در  و 
سنگینی  ضربه  لحظه  این  به  تا  توانستیم  و  یافت  افزایش  چشمگیری 
انتظامی تصریح کرد:  به مافیای قاچاق مواد مخدر وارد آوریم.این مقام 
از  با مواد مخدر استان  با توان عملیاتی و اشرافیت باالی پلیس مبارزه 
از  بیش  و  کشف  مخدر  مواد  انواع  تن   29 بالغ بر  کنون  تا  سال  ابتدای 
مبارزه سنگین  از  آقاخانی  منهدم شد.سردار  نیز  مواد  قاچاق  باند   100
با خرده فروشان مواد مخدر خبر داد و گفت: موضوع خریدوفروش مواد 
مخدر در سطح محالت یکی از دغدغه های جدی مردم بوده و پلیس نیز 
مصمم است تا به این موضوع به طورجدی عمل کرده و بتواند گام های 

مهمی در سالم سازی محیط زندگی مردم خوب استان بردارد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه  941264 خواهان  مهران کاوشانی دادخواستی مبنی بر  مطالبه 
حواله به طرفیت مصطفی صادقی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است.  تعیین گردیده  94/12/3 ساعت8:30 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.28535/ م الف
مدیر شعبه  9 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  940842 خواهان سجاد هاشمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت شیوا عزیزی حموله فرزند شکر خدا تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز...... 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  تعیین گردیده  مورخ 94/12/4 ساعت9:30 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28558/ 

م الف
مدیر شعبه  8 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  940963 خواهان بانک انصار به مدیریت محمود کربی با وکالت 
اصغر رضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 1- سید مرتضی مغیث فرزند 
برای روز  نموده است؛ وقت رسیدگی  تقدیم  فرزند مرتضی  رسول  2-سید مصطفی مغیث 

چهارشنبه مورخ 94/12/5 ساعت11:30 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسی 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28542/ م الف
مدیر شعبه  7 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  پوده  عباس  خواهان   941182 کالسه   پرونده  خصوص  در 
 94/12/3 مورخ  روز.....  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  هدایت  طرفیت حسین  به 
ساعت11صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 28554/ م الف

مدیر شعبه  8 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  فاضل زاده  پرونده کالسه 94-628 خواهان محمدحسین  در خصوص 
مطالبه به طرفیت عباس دیری اندریه تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 

مورخ 94/12/19 ساعت3/5 عصر تعیین گردیده است.
قانون آیین  برابر ماده 73  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول 
دادرسی 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28546/ م الف
مدیر شعبه  31 مجتمع شماره  3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  94/661 خواهان مهدی مرادی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
 94/11/28 مورخ  روز.....  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  منتظری  مهدی  طرفیت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  است.با  گردیده  تعیین  ساعت4:30 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 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- پالک 57- کد پستی 8185756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 
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.28516/ م الف
مدیر شعبه  22 مجتمع شماره  4 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  1746/94 خواهان ایرج خیراللهی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مورخ   ... روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  قرابائی  فیضی  طهمورث  طرفیت  به 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  است.با  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   94/12/9
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره 
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت   در 

 28529/ م الف
مدیر شعبه  14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  94/ 1627 خواهان محسن رخزن دادخواستی مبنی بر الزام سند 
و تعویض پالک موتور به طرفیت محمود محمدی میالسی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روزسه شنبه مورخ 94/12/4 ساعت9:30 تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 28553/ م الف
مدیر شعبه  12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
و  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  موجودی  رضا  پرونده کالسه 529/94 خواهان  در خصوص 
اعتراض به قرار تامین خواسته از طرف اکبر صابری به طرفیت مصطفی باقری تقدیم نموده 

است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/12/1 ساعت10 صبح تعیین گردیده است.
قانون آیین  برابر ماده 73  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول 
دادرسی 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28552/م الف
مدیر شعبه  12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  ترک زاده  اصغر  خواهان   1248/94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مورخ  روز......  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  محمدی  حمید  طرفیت  به  مطالبه 
المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول  94/11/28 ساعت17 تعیین گردیده است. 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره 
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت   در 

 28539/م الف
مدیر شعبه  17 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  941269 خواهان اقای امیر دادخواه دستجردی دادخواستی مبنی 
روز  برای  است. وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  احسانی  به طرفیت خانم زهرا  بر مطالبه وجه 

دوشنبه مورخ 94/11/26 ساعت11/30صبح تعیین گردیده است.
قانون آیین  برابر ماده 73  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول 
دادرسی 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28536/م الف
مدیر شعبه  نهم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه940980 خواهان بانک انصار به مدیریت محمود کربی با وکالت 
اصغر رضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-بهنام اسماعیلی  2-سودابه عبدی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز... مورخ 94/12/4 ساعت8:30 صبح تعیین گردیده 
است.با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28556/ م الف
مدیر شعبه  هشتم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  94-979خواهان بانک انصار به مدیریت محمود کربی با وکالت 
آبادی  اصغر رضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- خانم طلعت معینی موسی 
2-الیاس آقالر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز... مورخ 94/12/4 ساعت9 صبح 
تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28555/ م الف
مدیر شعبه  8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  صادقی  مدرس  امیرحسین  سید  خواهان   965-94 کالسه  پرونده  در خصوص 
رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  هارون الرشیدی  مهدی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مجهول  به  توجه  است.با  گردیده  تعیین  عصر  ساعت4   94/11/24 مورخ  شنبه  روز....  برای 
مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
اتخاذ می شود مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت   نمایید. 

.28545/م الف
مدیر شعبه  31 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نفقه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  الیاری فر  مژگان  1446/94خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
 94/11/24 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  شفیعی  مهدی  طرفیت  به 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده است.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 
 8165756441 پستی  کد   -57 پالک  صبا-  ساختمان  جنب  نیلی پور-  مدرسه  روبه روی  ارباب- 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   2
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت   نماید. 

 28538/م الف
مدیر شعبه  اول مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  فاضل زاده  رونده کالسه 94- 627 خواهان محمدحسین  در خصوص 
مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  خلج  ابراهیم  طرفیت  به  مطالبه 
94/11/24 ساعت4:30 عصر تعیین گردیده است. 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 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. 28547/ م الف 
مدیر شعبه 31 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  مرادی  قدرت  خواهان   595  -94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  هاشمی  سیداصغر  طرفیت  به  اسکان  به  الزام 
مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر  ساعت5:30   94/11/24 مورخ  روز... 
قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم   صورت 

 28544/ م الف
مدیر شعبه  31 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  940962 خواهان بانک انصار به مدیریت محمود کربی با وکالت 
اصغر رضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 1-فرخ سلطان معینی فرزند 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  اسداله  فرزند  ناصر طباطبایی نیا  عباس2-سید 
چهارشنبه مورخ 94/12/5 ساعت11 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
فرخ سلطان معینی حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 28557/ م الف
مدیر شعبه7 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر مطالبه  ترابی دادخواستی مبنی  پرونده کالسه 1448/94 خواهان سمیه  در خصوص 
طرفیت 1- شعبونی کربکندی 2- مجتبی داوری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت8:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خواندگان 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 28517/ م الف
مدیر شعبه 33 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  941197 خواهان سعید خیرالهی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت سید عبدالرضا کریمی دورکی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز... مورخ 
94/11/28 ساعت11:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28559/ 

م الف
مدیر شعبه  11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



برای پدر شعر انقالب دعا کنید
هنری  حوزه  رییس  همراه  به  شاعران  از  جمعی 
سبزواری  حمید  از  بیمارستان  در  گذشته  روز 
حمید  وطن،  کیمیای  گزارش  به  کردند.  عیادت 
به  که  امام«  ای  »خمینی  شعر  سراینده  سبزواری 
مدتی  معده  و ضعف خون ریزی  دلیل کهولت سن 
است در بیمارستان بستری است، طبق نظر پزشک 
قبل  به  نسبت  بهتری  وضعیت  بخش  پرستار  و 

بهتر  اینکه وضعیت عمومی حمید سبزواری  این شاعر  ضمن  دارد. پرستار 
شده، عنوان کرد: ایشان در حال حاضر نسبت به قبل وضعیت بهتری دارند. 
محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری نیز، ضمن اشاره به عیادت جمعی از 
مسئوالن و نماینده دفتر آیت اهلل خامنه ای از این شاعر انقالب اظهار داشت: 
روز گذشته همراه با آقایان میرمحمدی، از نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری، 
علیرضا قزوه، دکتر محمدحسن زورق، حسین شمسایی، شاهنگیان و جمعی 
از شاعران به بیمارستان آسیا جهت عیادت از این شاعر انقالب رفتیم. حال 
عمومی ایشان خوب است؛ اما ضعف و خون ریزی معده کمی ایشان را ناتوان 
کرده است؛ انشاءاهلل وضعیت ایشان رو به بهبودی است. مومنی در ادامه از 
تمامی دوستداران و شاعران برای بهبودی حال حمید سبزواری خواست تا 

دعا کنند.

توضیح درباره چند دیالوگ »شهرزاد«
سرمایه گذار سریال »شهرزاد« با اشاره به دیالوگی 
از این سریال که درباره مردم کرمان در قسمت ۱۱ 
آورده شده بود، بیان کرد که این دیالوگ ها برای 
هادی  سیدمحمد  بود.  کرمان  مردم  از  دلجویی 
از  یکی  و  آقا  بزرگ  دیالوگ های  درباره  رضوی 
شخصیت های داستان در این قسمت درباره مردم 
کرمان که در واکنش به اعتراضات کرمانی ها آورده 

شده بود و به صورت گل درشتی به تعریف و تمجید پرداخته بود، یادآور 
شد: جمله ای که در قسمت هشتم باعث ناراحتی عده ای از کرمانی ها شد، 
باعث شد که در قسمت ۱۱ به نوعی به سمت دلجویی برویم؛ من از بعضی 
دیگر هم شنیده ام که این دیالوگ ها کمی توی ذوق زده است و برجسته 
شده است؛ با این حال برای دلجویی از مردم کرمان بود. سرمایه گذار سریال 
»شهرزاد« در پایان درباره پیش آمدن اتفاقی که باعث رنجش مردم کرمان 
شد نیز اظهار کرد: البته دیالوگی که پیش از این باعث رنجش مردم کرمان 
شد، از طرف شیرین بود که نقش یک دختر درباری را دارد که همه چیز را 

به سخره می گیرد و نباید باعث این رنجش می شد.

تغییر در بخش های خبری صدا و سیما
معاون خبر سازمان صداوسیما گفت: به زودی 
در بخش های خبری شاهد تغییراتی خواهیم 
با  همراه  کرد:  اظهار  پیمان جبلی  دکتر  بود. 
به وجود  جامعه  در  که  نوینی  خبری  فضای 
آمده، شاهد ارتقای کمی و کیفی خبر در این 
بخش های  مخاطبان  روزافزون  رشد  و  رسانه 

و  ملی  رسانه  خبر  اطالع رسانی،  فضای  رشد  بود.  خواهیم  خبری 
مخاطبان خبری اقتضا می کند که ما هم تغییراتی را به لحاظ کمی و 
کیفی در بخش های خبری ایجاد کنیم که بخشی از آن شروع شده 

است و این تغییرات در اخبار 2۱ نمود بیشتری خواهد داشت.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

دامون رشیدزاده
حجت االسالم و المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی یکی از 
مدیران موفق فرهنگی استان اصفهان در سال های اخیر 
است که به گفته بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر، در اصفهان 
توانسته گام های موثری در راه شکوفایی فرهنگی و هنری 
نصف جهان بردارد. وقتی برای پرسیدن برخی سواالت به 
سراغ ایشان رفتیم، علی رغم مشغله فراوان و وقت کم با 
سواالت  پاسخگوی  همیشگی  ادب  و  همان خوش رویی 
 ما بودند. آنچه می خوانید حاصل گفت وگوی ما با ایشان

 است.

*اصفهان شهر هنر و هنرمندان است؛ اما متاسفانه 
هنرمندان  که  هستیم  این  شاهد  سال هاست 
اصفهان به دلیل کمبود امکانات و جمع شدن اکثر 
امکانات هنری کشور در تهران، مجبور به مهاجرت 

می شوند؛ برای حل این مشکل برنامه ای دارید؟
محترم  وزیر  خصوص  به  دولت  مهم  شعارهای  از  یکی 
فرهنگ و ارشاد، تالش برای تمرکززدایی است؛ با توجه 
به اعتبارات فرهنگی دولت در سال جاری تالش بسیاری 
صورت گرفته تا این اعتبارات به صورت عادالنه در تمام 
کشور توزیع شود؛ در حوزه استان نیز یکی از مهم ترین 
و  بین المللی  روابط  گسترش  گرفته  صورت  کارهای 
استفاده مناسب از این ظرفیت بوده است؛ برای مثال در 
سال جاری چندین گروه شاخص هنری از استان اصفهان 
برای اجرای برنامه به کشورهای مختلف اعزام شده اند. هر 
چند بودجه ما بسیار اندک بوده است، اما اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان با توجه به تفاهم نامه هایی 
که با کشورهای مختلف -که ما نمایندگی فرهنگی در آنها 
داریم- به امضا رسانده، این امکان را دارد که گروه های 
هنری شاخص را به این کشورها اعزام کند و این گروه ها 
از  بلکه  بپردازند،  آثار  برنامه و فروش  اجرای  به  تنها  نه 
امکانات اقامتی رایگان نیز استفاده کنند؛ به این صورت 
که این گروه ها کافی است تنها هزینه بلیت رفت وبرگشت 
بستر  این  ساختن  فراهم  با  ما  کنند.  پرداخت  را  خود 
اقامت  و  مهاجرت  قصد  که  را  هنرمندانی  داریم  سعی 
در پایتخت دارند، تشویق کنیم که به جای مهاجرت به 
نمایندگی از پایتخت تمدن و فرهنگ اسالمی آثار خود 
بستر،  این  فراهم شدن  قطعا  کنند.  عرضه  در جهان  را 
 باعث شکوفایی هر چه بیشتر هنرمندان اصفهان خواهد

 شد.

استان  در  روزنامه نگاران  معیشتی  *وضعیت 
قشر  این  نیست؛  مناسب  چندان  اصفهان 
و  توهین  هجمه  مورد  همواره  تنها  نه  زحمتکش 
بلکه  دارند،  قرار  جامعه  مختلف  قشرهای  تحقیر 
پایین روزگار می گذرانند؛  با دستمزدهایی بسیار 
ارشاد اصفهان در رفع این مشکالت چه گام هایی 

برداشته است؟
بحث مطبوعات از آغاز کار از دغدغه های اصلی ما بوده 
است؛ هم خود بنده و هم معاون فرهنگی ارشاد در این 
مدت جلسات متعددی را برگزار کردیم تا در نهایت به 
بسته ای رسیدیم به نام بسته حمایتی مطبوعات استان 
شورای  آینده  جلسه  دستور  اولین  بسته  این  اصفهان. 
بود و تمام مسایل و مشکالتی که  فرهنگی ما خواهد 
پیش بینی  حمایتی  بسته  این  در  کردید،  عنوان  شما 
شده و شخصا اعتقاد دارم بسیاری از مشکالت عزیزان 
سهم  بسته  این  در  زیرا  شد؛  خواهد  حل  مطبوعاتی 
و  ارشاد  استانداری،  شهرداری،  جمله  از  ارگان ها  تمام 
رفع  برای  مناسبی  مدل  بسته  این  و  ... مشخص شده 

مشکالت خواهد بود.
* سرانه مطالعه در کشور ما در قیاس با معیارهای 
ارشاد  اداره  راستا  این  در  است؛  پایین  جهانی 
اصفهان چه کارهایی را تا کنون انجام داده است؟

از  بسیاری  گفته  به  اصفهان  کتاب  امسال  نمایشگاه 
بازدید  برای  از تهران  مسئولین کشوری و دوستانی که 
آمده بودند، یکی از بهترین نمایشگاه های کشور در چند 
در  نمایشگاه  این  فروش  که  گونه ای  به  بود؛  اخیر  سال 
مقایسه با سال های گذشته تقریبا دو برابر بود که جای 
مثبت  نکات  از  یکی  کرد.  ایجاد  را  بسیاری  امیدواری 
تمام  از  مسئوالن  همه جانبه  حضور  امسال،  نمایشگاه 
حزب ها و جناح ها در تمام سطوح مدیریتی و همچنین 
استقبال خوب اقشار مردم بود که می شود گفت بی سابقه 
بود؛ همین دالیل سبب شد که ما نمایشگاه های فصلی 
از  یکی  و  کنیم  اضافه  کارمان  دستور  به  هم  را  کتاب 
فضاهایی که برای این کار پیشنهاد شده، مصلی اصفهان 
شود  آن حل  سرمایش  و  گرمایش  مشکالت  اگر  است؛ 
با  بزرگ  و  مناسب  بسیار  فضایی  در  نمایشگاه ها  این 
کیفیتی بهتر برگزار خواهد شد که قطعا بر رشد فروش 
تاثیر گذار خواهد بود. در کنار اینها برای بحث ساماندهی 
اصفهان  شهرداری  با  را  همکاری هایی  ما  کتابفروشی ها 
آغاز کرده ایم و امیدواریم بتوانیم مرکزی را برای فروش 

کتاب آماده کنیم . یکی دیگر از کارهای صورت گرفته 
معرفی اصفهان به عنوان شهر دوستدار کتاب به یونسکو 
عنوان  به  اصفهان  آینده  سال  در  امیدواریم  است؛  بوده 
در  شود.  انتخاب  یونسکو  از سوی  کتاب  دوستدار  شهر 
فعالیت های  نیز  مطالعه  به  تشویق  و  فرهنگی  مباحث 
پرورش  کانون  سوی  از  هم  و  ما  سوی  از  هم  بسیاری 

فکری صورت گرفته که امیدواریم ثمربخش باشد.
* یک خبر خوب فرهنگی هنری به مردم اصفهان و 

مخاطبان کیمیای وطن 
شب های  متاسفانه  حاضر  حال  در  اصفهان  شب های 
اصفهان  شب های  احیای  دنبال  به  ما  است؛  مرده ای 
که  کنیم  ایجاد  را  فضایی  که  صورت  این  به  هستیم. 
افرادی که اهل عبادت هستند، امکان استفاده از فضاهای 
مذهبی و برنامه های اینچنینی را داشته باشند یا افرادی 
که اهل هنر هستند، امکان استفاده از برنامه های هنری 
مانند سینما، تئاتر و موسیقی را داشته باشند یا افرادی 
برنامه های  از  استفاده  امکان  هستند،  مطالعه  اهل  که 
کتابخوانی و ... را داشته باشند؛ بسیاری برنامه های دیگر 

زنده  احیا،  را  اصفهان  امید خدا شب های  به  بتوانیم  تا 
فرشچیان  سالن  داریم  قصد  ما  همچنین  کنیم.  پویا  و 
استان  هنری  فرهنگی  مهم  مراکز  از  یکی  عنوان  به  را 
تبدیل به مکانی برای تجلیل از هنرمندان استان کنیم. 
به یاری خدا در آغاز سال آینده به خصوص اردیبهشت 
 ماه این برنامه ها و تالش های صورت گرفته شکوفا خواهد

 شد.
*کیمیای وطن از نگاه شما

نزد  برایتان نقل کنم. روزی فردی  را  از موالنا  داستانی 
صحبت های  این  از  گفت:  و  رسید  شاگردانش  و  موالنا 
شما چیزی حاصل نمی شود و بهتر است به جای حرف 
زدن بروید و علم کیمیاگری بیاموزید تا بتوانید مس را به 
طال تبدیل کنید. موالنا در پاسخ گفت: ما نیز کیمیاگریم؛ 
اما کاری که ما می کنیم این است که مس وجود آدم ها 
را به طال تبدیل می کنیم. شیخ بهایی نیز می فرمایند: 
وطن هر شخصی خداست. نام کیمیای وطن نیز این را 
برای من تداعی می کند که ما جوهره وجود هر فرد که از 
خدا گرفته شده را به تجلی برسانیم؛ من امیدوارم روزنامه 

کیمیای وطن نیز به این سو حرکت کند.

حجت االسالم و المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن: 

حمایت از مطبوعات دغدغه ماست

آذین عطریان 
در حاشیه نشست مدیران مسئول در روزنامه های اصفهان، با ایرج 
ناظمی، مدیرمسئول روزنامه نصف جهان گفت وگویی داشتیم و نظر 

وی را درباره اوضاع کنونی روزنامه ها جویا شدیم:
روزنامه کیمیای وطن را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

روزنامه کیمیای وطن آینده روشنی دارد و از مطالب آن مشخص 
با این وجود باید راه  است که حرف های زیادی برای گفتن دارد. 
خود را از لحاظ فرم و محتوای مطالب و گرافیک پیدا کند. اکنون 
در ابتدای این راه است و در حال طی کردن مسیر رو به رشدی 

است. 
نظر شما درباره این موضوع که روزنامه ها تا چه حد می توانند 

مطالب خود را به خوبی به مردم انتقال دهند، چیست؟  
واقعیت این است که امروز با پدیدار شدن خبرگزاری ها و شبکه های 
از دست  را  اجتماعی و موبایلی روزنامه ها کاربرد خبررسانی خود 
عقب  خبررسانی  غافله  از  روزنامه ها  عمال  شرایط  این  در  داده اند. 
می افتند. در حال حاضر روزنامه ها نقش تولیدات تحلیلی خبرمحور 

را بر عهده دارند و در این قالب کار خود را به انجام می رسانند.
انتظار شما از همکارانتان در مطبوعات چیست؟

اینکه قواعد کار را از لحاظ اخالقی، مطبوعاتی و اقتصادی رعایت 
کنند.

وسیله  به  قواعد  اکنون  که  گرفت  نتیجه  می توان  پس 
مطبوعات رعایت نمی شود؟

 االن قواعد در بسیاری از بخش ها رعایت نمی شود؛ به عنوان مثال، 

در مباحث اقتصادی روزنامه ها و ارایه نرخ آگهی ها، رقابت ها، باعث 
ایجاد تداخل کاری می شود. 

خود  خبرنگاران  از  می توانند  چگونه  روزنامه ها  نظرشما  به 
اخبار  انتقال  به  بیشتری  قدرت  با  آن ها  تا  کنند  حمایت 

بپردازند؟
حمایت  مطبوعات  مدیران  از  دولتی  سیستم  باید  اول  گام  در 
خود  خبرنگاران  از  تا  بخواهند  مطبوعات  مدیران  از  و  کنند 
بگیرد  شکل  مطبوعات  مدیران  در  باید  ذهنیت  این  کنند.  دفاع 
این  اگر  است.  رسانه  آن  موفقیت  خبرنگار،  یک  موفقیت  که 
رفع خبرنگاران  مشکالت  از  بسیاری  باشند،  داشته  را   تفکر 

 می شود. 
برای آشتی مردم با روزنامه ها چه راهکاری دارید؟

وسیله  به  مطبوعات  اکنون  و  نمی کنند  آشتی  مطبوعات  با  مردم 
مردم طرد شده اند. زمان زیادی الزم است تا به مردم اثبات شود 
که علی رغم چیزی به اسم رسانه که در قالب شبکه های اجتماعی 
و اینترنت، همراه خود دارند، چیزی به اسم روزنامه هم وجود دارد؛ 
زمانی این آشتی صورت می گیرد که اجازه داده شود تا مطبوعات 
با  جدید  های  رسانه  چون  باشند؛  داشته  را  خود  اصلی  کاربرد 
منتقل را  مطلبی  و  خبر  هر  مردم،  میان  در  بودن  دسترس   قابل 

شبکه هایی  چنین  کنار  در  ما  که  است  حالی  در  این  می کنند.   
وظیفه  است،  اعتماد  قابل  که  حال  عین  در  که  داریم  روزنامه ای 

خبررسانی خود را نیز ایفا می کند. 

کارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه:
محمدحسین پسندیده

به دلیل مواجه شدن بسیاری از خانواده های ایرانی با 
مشکالت و تبعات مخرب شبکه های اجتماعی، مقاله ای 
با این مضمون در 5 بخش در شماره های مختلف روزنامه 

کیمیای وطن در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. 
بخش اول 

«« مقدمه بحث 
شبکه  اینترنت در کنار مزایای بسیار، معایبی نیز دارد که 
عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی 
آن  درصدد  مقاله  این  آورد.  بار  به  خانواده ها  برای  را 
است تا برخی از معایب و تهدیدات موجود در اینترنت 
و شبکه های اجتماعی مجازی را معرفی و راهکارهایی 
جهت پیشگیری و کاهش این گونه آسیب های نوپدید 
ابزار  و  آتش  اختراع  از  سال  میلیون ها  نماید.  ارایه 
گذشته است. انسان ها با ابزار به شکار پرداخته و روزگار 
گذرانده اند. بعد بشر به کشت و زرع روی آورده و عصر 
نماد  زمین  است؛  گرفته  شکل  اول(  )موج  کشاورزی 

اقتدار در این دوره بوده است. 
بعد از هزاران سال فکر و اندیشه بشری رشد کرده و 
دست به اختراع و اکتشافات زده و عصر صنعت )موج 
دوم( شروع شده و ورود صنایع و تکنولوژی به زندگی، 
موجبات راحتی و آسایش انسان ها را فراهم آورده است 
و سرمایه و پول مشخصه اصلی آن بوده است. پس با 
توجه به نیاز انسان به اطالعات و دانش در زمینه های 
مختلف، عصر اطالعات و ارتباطات  یا دوره فراصنعتی 
دگرگونی های  و  تغییرات  و  شده  آغاز  سوم(  )موج 
شگفت انگیزی را در ابعاد مختلف بشری به وجود آورده 
است. موج سوم با کامپیوتر و اینترنت شروع شده است 
و سرعت توسعه علم، دانش و فناوری اطالعات به شدت 

افزایش داشته است. 
کسب اطالعات، آگاهی و دانایی مشخصه اصلی موج 
سوم است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی و فناوری 
اطالعات  تبادل  و  ارتباطات  باالی  سرعت  و  اطالعات 
دنیا شروع شده که چهارمین موج  عصر چهارمی در 
تغییر در جهان بوده و به فضای مجازی یا زندگی دوم 
یا زندگی مجازی  شهرت دارد و به عصر مجازی معروف 

شده است.
عصر مجازی )موج چهارم( یعنی زندگی در وایبر، الین، 
واتس آپ ، تانگو، بیتالک، فیس بوک، توئیتر، لینکدین، 
مای اسپیس، نینگ ، تلگرامو دیگر شبکه های مجازی ...  

عصر مجازی در واقع شکل توسعه و تکامل یافته عصر 
اطالعات و دانش است و در آینده نزدیک ظهور کرده 
داد  قرار خواهد  بشر  اختیار  را در  بعدی  و فضای سه 
تا تخّیل انسان بتواند به حقیقت نزدیک شود و فضای 
بسیار توسعه یافته تر و متفاوت تری با جهان امروز را فرا 

روی بشر قرار دهد.
از  استفاده  به  روز  به  روز  ایرانی  جوانان  و  نوجوانان 
شبکه های اجتماعی مجازی گرایش پیدا می کنند. اگر 
اجتماعی  در شبکه های  آمار جمعیت عضو  به  نگاهی 
برای  مکانی  فضا،  این  که  دریافت  می توان  بیندازیم، 
زندگی مجازی و هویت یابی جوانان تبدیل شده است. 
برای دریافت اطالعات  فضای مجازی بستری مناسب 
روزمره،  ارتباط گیری  محل  مجازی  فضای  این  است. 
گذراندن اوقات فراغت و سایر فعالیت های جوانان است. 
شبکه های اجتماعی یکی پس از دیگری ظهور می کنند؛ 
نام  به  نوینی  پدیده  آوردن  وجود  به  با  شبکه ها  این 
»زندگی دوم«، به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در طرز 
تلقی، نگرش و سبک زندگی جوانان است. این شبکه ها 
می توانند بر فرهنگ پذیری افراد جامعه تأثیر بگذارند، 
ادبیات و پوشش آنها و همچنین روابط با همجنس و 
جنس مخالف را دگرگون کنند و کلیه شئون زندگی 
را با سرعت باال و توان نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر تحت 

سیطره خود قرار دهند.
در این میان سبک زندگی بشری، ارزش های معنوی و 
دینی، اخالق و انسانیت که در عصر ارتباطات و اطالعات 
زندگی کرده و در چند قدمی ورود به عصر مجازی است، 
پیچیدگی های خاص خودش را دارد. امروزه فراگیری 
اینترنت و فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی موجب 
ظهور »فضای مجازی« در کنار جهان واقعی شده که 
تولید،  سنتی،  ارتباطات  الگوهای  و  معادالت  امر  این 
انتقال و مصرف اطالعات را به هم زده و موجب تغییر 

در آن شده است.
مسأله مهمی که در برنامه ریزی فرهنگی جوانان جلب 
توجه می کند، همان پدیده نوین عصر مجازی است که با 
توجه به ظهور عرصه  نوین برای زندگی بشر به خصوص 
نسل جوان، برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب با 
این فضا برای پرورش جوانان با الگوهای ایرانی و اسالمی 

اهمیت و ضرورت پیدا می کند.
«« آسیب زایی این پدیده فریبنده:

با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف 
در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته عالوه 
قبل  از  که  اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  حفظ  بر 
موجود بوده است، با آسیب های اجتماعی جدید روبه رو 
می شوند که به خاطر نداشتن سبقه و پیشینه در جوامع 

انسانی به آنها آسیب های اجتماعی نوپدید می گویند.
آسیب های نوپدید، آسیب های مرتبط با فناوری جدید 
ارتباطی است که آسیب های ناشی از استفاده از ماهواره، 
و  همراه  تلفن  مجازی،  فضاهای  رایانه ای،  بازی های 

اینترنت می تواند در این مجموعه قرار گیرد.
«« اینترنت:

تکنولوژیک  زیرساخت های  به  آشکار  نحو  به  اینترنت 
ارتباطات  که  دارد  اشاره  شبکه ای  کامپیوترهای 

اینترنت  دنیا ممکن می سازند.  را در سطح  دیجیتالی 
به  کامپیوترهای  از  شبکه هایی  از  جهانی  سیستمی 
اینترنتی استانداردی  از پروتکل  هم پیوسته است که 
میلیاردها کاربر در  به  برای خدمت رسانی   )TCP/IP(
سراسر جهان استفاده می کند. اینترنت شبکه ای است 
مخفی،  سراسری  یا  محلی  شبکه  میلیون ها  از  که 
عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی تشکیل شده است 
که توسط تکنولوژی های الکترونیکی، بی سیمی و نوری 
وسیعی  محدوده  اینترنت  شده اند.  متصل  یکدیگر  به 
به هم  نظیر صفحات  و سرویس ها  اطالعاتی  منابع  از 
گره خورده اینترنتی در شبکه جهانی وب یا ایمیل های 

الکترونیکی را در خود جای داده است.
«« خانواده:

خانواده پایه ی بنیادین اجتماع، سلول سازنده  زندگی 
انسان، خشت بنای جامعه، کانون اصلی حفظ سنت ها، 
هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده  استوار 
پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی و کانونی برای 
بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش اجتماعی است. 
خانواده واحدی است که براساس ازدواج پدید می آید و 
از آغاز پیدایی خود، همچون حریمی امن، زندگی انسان 
را در بر گرفته و موج تازه ای در درون شبکه  خویشاوندی 
ایجاد می کند که شمار زیادتری از خویشاوندان را نیز به 
هم پیوند می دهد. آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار 
است، توجه به ارزش ها به ویژه ارزش های خانوادگی و 

اجتماعی است. 
«« شبکه های اجتماعی: 

شبکه های  اجتماعی،  رسانه های  مهم ترین  از  یکی 
از  زنجیره ای  مجازی  اجتماعی  است. شبکه  اجتماعی 
غیر  حضور  یا  اجتماعی  شبکه  گروه های  و  ارتباطات 
شبکه های  است.  مجازی  محل  یک  در  افراد  فیزیکی 
اجتماعی به مثابه راه های مختلفی می مانند که مردم 
در زمان عبور از آن می توانند در مورد مسایل مختلف 
باهم صحبت کنند، اطالعات عمومی یا خصوصی خود را 
در قالب های مختلف اعم از عکس، ویدیو، واژه ها، دست 
.... با فرد خاص یا گروه خاصی به نمایش و  نوشته و 
اشتراک بگذارند. اخیرا بحث ارتباط شبکه های اجتماعی 
با آموزش مورد توجه متخصصان و کارشناسان آموزش 

الکترونیکی قرار گرفته است.
«« فضای مجازی:

درونی  ارتباطات  از  مجموعه هایی  به  سایبر  فضای 
بدون  مخابراتی  وسایل  و  کامپیوتر  طریق  از  انسان ها 
در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود. یک 
که  است  سایبر  فضای  از  نمونه ای  آنالین،  سیستم 
کاربران آن می توانند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط 
برقرار کنند. فضای مجازی، مکان های مجازی هستند 
که در آنها افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و این 
ارتباط توسط فناوری های اینترنتی ممکن شده است. به 
بیان دیگر، فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیکی 
واقعیست که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر 
از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود در آن زنده و 

مستقیم روی می دهد.
ادامه دارد ... 

مصاحبه اختصاصی کیمیای وطن با ایرج ناظمی
مدیرمسئول روزنامه نصف جهان گفت:

کیمیای وطن حرف زیادی برای گفتن دارد

خانواده های ایرانی و پدیده ای فریبنده به نام شبکه های اجتماعی مجازی 
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اصغرقلندری:
کارگران  مصنوعی  چمن  فوتسال  قهرمانی  مسابقات   دوره  هفتمین 

پیشکسوت اصفهان، با قهرمانی تیم ذوب آهن به پایان رسید.
در این دوره  از رقابت ها )8( تیم بنیاد مسکن، آبفا، بهارستان، کاریابی 
جوان، زمزم، ذوب آهن، هواپیماسازی هسا و اتوبوسرانی در 2 گروه چهار 
تیمی به صورت دوره ای  با هم دیدارکردند؛ از گروه الف تیم های زمزم و 
اتوبوسرانی و از گروه ب تیم های هواپیماسازی هسا و ذوب آهن به مرحله 
نیمه نهایی راه یافتند. در بازی های ضربدری ذوب آهن پس از غلبه بر 
تیم زمزم، به فینال را ه پیدا کرد و تیم هواپیماسازی هسا در دیدار با تیم 
اتوبوسرانی به برتری رسید تا در فینال به مصاف ذوب آهن بشتابد که در 
مرحله مقدماتی  موفق شده بود با نتیجه 3 بر 2 این تیم را  شکست دهد.

به هر تقدیر پس از انجام 16 بازی،  دیدارهای  رده بندی و فینال این دوره 
رقابت های پیشکسوتان با حضور جواد شیرانی رییس ا داره امور ورزش 
کارگران استان اصفهان و تنی چند از مسئوالن باشگاه های شرکت کننده، 
عصر روز پنجشنبه گذشته )94/10/17( در زمین چمن مصنوعی باشگاه 
کارگران اصفهان به سرپرستی ابراهیم عابدی دبیر انجمن فوتبال کارگران 
استان، برگزارشد؛ در ابتدا تیم زمزم با نتیجه 3 بر 2 از سد تیم سختکوش 
اتوبوسرانی گذشت و سوم شد. در بازی فینال دو تیم قدرتمند و دارای 
به نمایش را  بازی جذاب و زیبایی   بازیکنان سرشناس فوتبال اصفهان، 

 گذاشتند. 
توان  قهرمانی هرچه در  مقام  برای کسب  تیم  بازی حساس دو  این  در 
داشتند، رو کردند. با این حال نیمه نخست بدون ردو بدل شدن گلی به 
از صحنه های زیبای فوتسال  نیمه متفاوت دوم سرشار  اما  پایان رسید؛ 
بود و برخالف روند بازی که اغلب توپ و میدان در اختیار هواپیماسازان 
بازی  بازیکن تیم ذوب آهن در دقیقه 20  بهترین  بود، مجید لک  هسا 
شاگردان  مضاعف  تالش  بازکرد؛  هسارا  تیم  دروازه  سرکش،  شوتی  با 
به ثمر رسیدن گل ذوب آهن فزونی پیدا  از  افشین آسیابان زاده، پس 
کرده بود و علی رغم بازی خوب، فرصت ها یکی پس از دیگری به هدر 

هسا  مهاجمان  مهارنشدنی  ضربه  آوردن،  بد  با  اینکه  ضمن  رفت؛  می 
بان  دروازه  آغوش  در  برگشت  در  و  کرد  برخورد  عمودی  تیر  با  یکبار 
بان،  این دروازه  پای  به  برخورد  با  یکبار هم  و  ذوب آهن  جای گرفت 
روی  هم  آهن  ذوب  دوم  گل  نیافت؛   راه  آهن  ذوب  دروازه  درون  به 
 28 دقیقه  در  تیمی  خوب  هماهنگی  و  شده  تمرین  کامال  پاس کاری 
گرفت  جای  هسا  هواپیماسازان  دروازه  درون  هاشمی  بابک  وسیله  به 
ذوب  تیم  سود  به  صفر  بر   2 نتیجه  با  زیبا،  و  پربرخورد  بازی  این  تا 
فوتسال  مسابقات  قهرمانی  جام  هفتمین  فاتح  و  برسد  پایان  به  آهن 
اصفهان شهر  کارخانه های  و  شرکت ها  کارگران  مصنوعی  چمن   روی 

 شود.
در تیم ذوب آهن، قهرمان این دوره مسابقات: مهراب کریمی، مجید لک، 
مجید اهوازی، بابک هاشمی، فریبرز صادقیان، محسن کرباسچی، حسین 
میراحمدی، حسین نایب آقایی، محمدرضا حدادی فر، مهرداد صباغی زاده 
 بازی می کردند، سرپرست تیم  مظاهر هاشمی و سرمربی ابوالقاسم صفا 

بود.
سرپرست فنی، مسئول اجرایی بازی ها  و سرپرست کل مسابقات ابراهیم 
عابدی، دبیر انجمن فوتبال باشگاه کارگران استان اصفهان بود که به آچار 

فرانسه فوتبال پیشکسوتان اصفهان شهرت یافته است.
داورانی که قضاوت این بازی ها را برعهده داشتند عبارت بودند از: علی 

حیدری، مرتضی قاسمی، کمالی، فتوحی و شیرانی.
اداره  رییس  و  هیئت  -مسئول  شیرانی  جواد  حضور  با  پایان  در 
ورزش  امور  اداره  در  ایشان  معاون  شاطری  عبداهلل  و  ورزش-  امور 
عوامل  ناظمی  و  سهیلی  مرادی،  هادیان،  اصفهان،  استان  کارگران 
ورزش  امور  اداره   در  زیرمجموعه ای  همکاران   و  مسابقات  اجرایی 
)هسا(  سازی  هواپیما  ورزش  مسئول   رحمی   خدا  کارگران، 
اهدا سوم  تا  اول  های  تیم  احکام  و   مدال  قهرمانی،   های   کاپ 

 شد. 

               
تقدیم به جوانمردان نیکوخصال:

فریاد نوبهار به گوش خزان شدند 
 آالله ها، پیامبران  زمان  شــدند

با شانه های  خسته از آوار زندگــــی 
 روزی رسان هرشب خرما و نان شدند

چون چشمه از اسارت سنگی درآمدند  
چون رود  در میان  بیابان روان شــدند

آنقدر روی  دامن  دریا  گــریسـتند
 تا قطره  قطره )آینه( آسـمان شــدند

مانند کوه، غم زده  از زخم  هایشـان  
 در خویش سوختند  که  آتشفشـان شــدند

حالج ها که خود سر ماندن نداشتنـد  
 تدبیر دارهاست اگــر جــاودا ن  شـــدند

طوفان دلیل بوده که آن بیدهای سست  
در سایه سـار سرو چنان بی نشان شــدند

بی شک به جان خود غم عالم خریده اند 
آنـان که تا همیشه جهان پهلوان شــدند

تربیت  با  نشستی  طی  اصفهان  استان  هندبال  هیئت  مسئوالن 
اجرای  و  نحوه همکاری  پیرامون  استان  پرورش  و  آموزش  بدنی 

تفاهم نامه فدراسیون گفت وگو کردند. 
به گزارش کیمیای وطن به نقل از روابط عمومی هیئت هندبال 
استان  در سطح  هندبال  رشته  توسعه  و  رشد  منظور  به  استان، 
اصفهان تعامل بسیار خوبی میان هیئت هندبال استان اصفهان و 

تربیت بدنی آموزش و پرورش به وجود آمده است.
 درهمین راستا درخالل جلسه کارشناسان مسئول مناطق تربیت 
بدنی آموزش و پرورش که در مجموعه فرهنگی ورزشی امام علی 
افتخاری سرپرست هیئت  از سید حسن  گردید،  برگزار  اصفهان 
در  با حضور  که  آمد  به عمل  نیز دعوت  اصفهان  استان  هندبال 

جلسه نسبت به تشریح برنامه های مشترک اقدام نماید.
 سرپرست هیئت هندبال استان، ضمن  ابراز خرسندی از اجرایی 
آموزش  وزارت  بدنی  تربیت  معاون  مشترک  تفاهم نامه  شدن 
داشت:  عنوان  هندبال  فدراسیون  رییس  مهدوی  با  پرورش  و 
برای رشد و توسعه هندبال  این تفاهم نامه  راهکارهای خوبی در 
در آموزشگاه ها پیش بینی شده است؛ از جمله برگزاری کالس های 
آموزشی مربی گری و داوری آقایان و بانوان که به صورت منطقه ای 

و با تقاضای آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

 افتخاری گفت: همان گونه که اطالع دارید، هیئت هندبال اصفهان 
طی نامه ای به تربیت بدنی آموزش و پرورش اعالم داشته است، 
اول  متوسطه  و  دبستان ها  مسابقات  دوم  و  اول  تیم های  مربیان 
پسران و دختران مناطق، می توانند از شرکت در یک دوره کالس 
رایگان درجه 3 یا 2 استفاده نمایند؛ اکنون چنانچه منطقه های 
و  کنند  اقدام  متقاضیان  ثبت نام  برای  باشند  مایل  شده  تعیین 
هیئت استان مدرس دوره را در اختیار خواهد گذاشت؛ همچنین 
در برگزاری مسابقات دبیرستان ها نیز اقدام خواهند نمود؛ ولی در 

چهاچوب مقررات و ضوابط آموزش و پرورش.
 در ادامه نیز افتخاری بیان داشت: ایجاد پایگاه های استعدادیابی 
تشکیل  مناطق  همه  در  هندبال  مدارس  مشترک  کانون های  و 
خواهد شد و هیئت های هندبال شهرستان ها مکلف به همکاری 

در اعزام تیم های آموزشگاهی می باشند.
فاقد  که  شهرستان هایی  هندبال  هیئت های  تشکیل  درباره  وی   
رویکرد  کرد:  عنوان  هستند،  بانوان  نایب رییس  و  دبیر  رییس، 
هیئت هندبال اصفهان، استفاده از نیروهای عالقه مند و متخصص 
از بدنه آموزش و پرورش بوده است. تقاضای همکاری در معرفی 
این افراد داریم و مهم ترین انتظار ما از کارشناسان تعیین روسای 

انجمن های پسران و دختران مناطق است.
 سرپرست هیئت هندبال استان اصفهان در پایان تاکید کرد: باید 
کلوپ های ورزشی روباز برای استفاده دانش آموزان در فصل بهار و 
تابستان دایر شود و با همکاری هیئت ها، افرادی را برای آموزش 
در این ورزشگاه ها بگمارند و خواستار تشکیل جلسات مناطق با 
حضور مدیر منطقه، روسای هیئت ها و دیگر عوامل موثر در رشد 

و توسعه و همکاری در برنامه ریزی هندبال مناطق شوند.
به پرسش های کارشناسان  پایان جلسه  افتخاری در  سید حسن 

پاسخ داد.

ورزش و جواانن 

با گرامیداشت سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی:برنامه ریزی در جهت رشد هندبال استان 

   آنان که تا همیشه جهان پهلوان شدند

در هفتمین دوره:

          ذوب آهن، فاتح جام قهرمانی پیشکسوتان شد

تیم آینده سازان میهن نجف آباد در صدر 
جدول رده بندی لیگ برترقرار گرفت

با  سیرجان  شهرداری  و  نجف آباد  میهن  آینده سازان  تیم  حاضر  حال  در 
29 امتیاز در صدر جدول هستند و تیم شهرداری بم هم با 27 امتیاز در 
جایگاه سوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارند. به گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج، از هفته شانزدهم لیگ برتر 
فوتبال بانوان کشور، این فوتبال بانوان شهرداری سنندج توانست تیم نگین 
بارانی  این مسابقه که در هوای  را شکست دهد.  لرستان  ازنای  اشترانکوه 
فوتبالیست  بانوان  شد،  برگزار  شهر  این  ملک نیای  ورزشگاه  در  و  سنندج 
سنندجی توانستند با نتیجه 1 بر 0 بازی را به سود خود به پایان برسانند.

تیم فوتبال بانوان شهرداری سنندج با کسب این بُرد 17 امتیازی شدند و با 
یک پله صعود در رده ششم جدول رده بندی جای گیرند. ازدیگر دیدارهای 
این هفته از مسابقات می توان به بازی های وحدت ایثار گرگان با شهرداری 
بندر  ملوان  نجف آباد،  میهن  آینده سازان  با  غربی  آذربایجان  همیاری  بم، 

انزلی با پاالیش گاز ایالم اشاره کرد.
در حال حاضر تیم آینده سازان میهن نجف آباد و شهرداری سیرجان با 29 
امتیاز در صدر جدول هستند و تیم شهرداری بم هم با 27 امتیاز در جایگاه 

سوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارند.
تیم فوتبال بانوان شهرداری سنندج در هفته هفدهم لیگ برتر جمعه 25 

دی ماه در سنندج میزبان تیم وحدت ایثار گرگان است.

3 تیم صعودکننده به نیمه نهایی سوپرلیگ بسکتبال 
بانوان مشخص شدند 

 سه تیم از چهار تیم مرحله نیمه نهایی سوپر لیگ بسکتبال بانوان مشخص 
شد. به گزارش ایسنا، دور برگشت سوپرلیگ بسکتبال بانوان جمعه 18 دی 
با برگزاری دیدار تیم های آرارات و کوشا سپهر سبالن پیگیری شد؛ تیم 
کوشا سپهر هم چون دور رفت موفق شد قهرمان دوره گذشته را با نتیجه 

88 بر 51 شکست دهد و به جمع چهار تیم راه یابد.
بنابراین آرارات تهران، قهرمان فصل گذشته رقابت ها از صعود به جمع چهار 
تیم برتر بازماند. بازی تیم های شهرداری سنندج و ذوب آهن اصفهان نیز 
با نتیجه 52 بر 50 به نفع سنندج به پایان رسید تا در مجموع دو بازی، دو 
تیم مساوی شوند و کار به بازی سوم کشیده شود. بازی سوم بین دو تیم 
شنبه 19 دی برگزار می شود. گاز تهران نیز هم چون دور رفت برابر طایرپور 
تهران به پیروزی رسید و چهارمین تیم نیمه نهایی لقب گرفت. پیش از این 
نیز شهرداری بندرعباس با پشت سرگذاشتن پاالیش نفت آبادان به جمع 
چهار تیم برتر راه یافته بود. بنابراین تیم های کوشا سپهر سبالن، گاز تهران 

و شهرداری بندرعباس سه تیم صعودکننده به نیمه نهایی هستند.

پیام صادقیان به صبا پیوست
پیام صادقیان که از ابتدای فصل نقل و انتقاالت زمستانی جدایی اش از نفت 
تهران شنیده می شد، بعد از اینکه باشگاهش با جدایی او مخالفت کرد، در 
اینستاگرام اعالم کرد از فوتبال خداحافظی می کند. صادقیان که در روزهای 
اخیر شایعه پیوستنش به صبا شنیده می شد امروز با دریافت رضایت نامه 
از نفت تهران دوباره شاگرد علی دایی شد تا در ادامه فصل برای صبای قم 
بازی کند. ایرانیان سرپرست نفت تهران در گفت وگو با »ورزش سه« این 

خبر را تایید کرد.

زیدان: رونالدو به هیچ عنوان فروشی نیست
رئال مادرید فردا در برنابئو برای اولین بار با هدایت زیدان وارد میدان خواهد 
شد تا با دپورتیوو مصاف دهد. حریف فردای رئال مادرید همان تیمی است 
که در 8 ماه اخیر دو بار بارسلونا را در نوکمپ، 2-2 متوقف کرده و به همین 
دلیل رئالی ها کار ساده ای در پیش نخواهند داشت. زیدان در نشست خبری 
این بازی در مورد دپورتیوو گفت: »دپور تیم خوبی است و بازیکنان سریع و 
باکیفیتی دارد. آنها با انگیزه و برای انجام یک بازی بزرگ به برنابئو می آیند. 
دپورتیوو در ضد حمالت خطرناک است. مهم این است که بدانیم چگونه باید 

مقابل این تیم بازی کنیم.«
ام. من  تمرینات مشاهده کرده  در  را  متعهد  و  رئال: »تیمی متحد  وضعیت 
خوشحالم و بازیکنان نیز به همینگونه. همه متمرکز شده ایم تا اوضاع کنونی 
را تغییر دهیم و اطمینان دارم که چنین خواهیم کرد. بی صبرانه منتظر بازی 
فردا هستیم. چیزی در این چند روز باعث شگفتی من نشده است. به آینده 

این تیم بسیار خوشبینم.«
ترکیب 11 نفره: »ضور بیل، بنزما و رونالدو حتمی است و در مورد مابقی فردا 

تصمیم خواهم گرفت.«
خامس یا ایسکو: »هر دو بازیکنان مهم و بزرگی هستند. باید به آنها اطمینان 
و لطف خودتان را به عنوان مربی نشان بدهید. البته در مورد دیگر بازیکنان 
نیز همین روش را دارم. ایسکو و خامس، اطمینان کامل من را با خود دارند. 
البته مهم تر از هر چیزی تیم است. من 25 بازیکن دارم که نمی توانم همه 
آنها را در زمین قرار دهم. باید به تک تک این بازیکنان اعتماد به نفس داد.«

ورودی و خروجی در نقل و انتقاالت زمستانی: »نه خروجی خواهیم داشت و 
نه ورودی. به این مجموعه بازیکنانی که در اختیارم هستند، اطمینان کامل 

دارم.«
خواهیم  استفاده  بیشتر  کار  برای  فرصت  این  »از  ری:  دل  کوپا  در  غیبت 
این  و  داریم  بازی  یک  فقط  هفته  هر  فوریه  تا  که  است  این  واقعیت  کرد. 
فرصت خوبی است که به خصوص از لحاظ فیزیکی تیم را به شرایط ایده آلش 

برسانیم.«
و  بیل  رونالدو،  نداریم حتی  اختیار  در  را  توپ  رئال: »وقتی  دفاعی  وضعیت 
کار  در  بازیکن  یک  حضور  عدم  کنند.  شرکت  دفاع  کار  در  باید  هم  بنزما 
دفاعی هم پذیرفتنی نیست. بهترین راه برای دفاع نکردن این است که توپ 
این مساله در حال  باشیم و حمله کنیم. روی  اختیار خودمان داشته  را در 

کار کردن هستیم.«
هواداران:»هواداران ما برای دیدن یک بازی خوب به ورزشگاه می آیند و برای 
من جلب رضایتشان بسیار مهم است. این البته یک وظیفه دشوار است و برای 

این مهم باید در بازی هایمان پیروز شده و نمایش خوبی نیز داشته باشیم.«
رونالدو: »رونالدو مثل همیشه در کناره های زمین بازی خواهد کرد. در مورد 
او چه می توانم بگویم؟ آمارهای رونالدو خود گویای همه چیز هستند. دوست 

دارم رونالدو در زمین خوشحال باشد و از بازی خودش لذت ببرد.«
باز هم رونالدو ضربات آزاد را خواهد زد: »بدون شک همینطور خواهد بود.«

احتمال جدایی رونالدو: »رونالدو غیر قابل فروش است. به هیچ عنوان چنین 
چیزی امکان پذیر نیست. او روح تیم و محبوب هواداران است. او از رئال جدا 

نخواهد شد.«

درباره  گفت وگو  این  در  استقالل  سرمربی 
انتقاالت  و  نقل  در  حضور  و  تیمش  شرایط 
گفت: داریم تالش می کنیم و باشگاه هم تالش 
دو  ما  زدیم.  هم  باشگاه ها  به  نامه  و  می کند 

بازیکن می خواهیم. 
و  نمی خواهیم  مهاجم  و  است  خوب  ما  تیم 
تقویت خط میانی خودمان هستیم.  به دنبال 
انجام  شبانه روزی  تالش های  باشگاه  مسئوالن 
به  خارج  در  نتوانیم،  ایران  در  اگر  می دهند. 
توجه  با  البته  بود.  خواهیم  بازیکن  دنبال 
آخرین  گرفته،  صورت  حساسیت های  به 
تایید  را  خارجی  بازیکن  که  هستم   نفر 

می کنم.
او در مورد اینکه در جلسه با معینی بحثی به 
وجود آمده و او از صحبت های معینی مبنی 
بر اینکه او باید از لیگ دسته اول بازیکن جذب 
کند ناراحت شده، گفت: هیئت مدیره، باید از 
جدول  صدر  در  تیم  وقتی  کند.  حمایت  تیم 
حضور دارد و امتیازات را کسب می کند، چرا 

کنند  حمایت  نخواهند  االن  اگر  نشود.  حمایت 
آقای  مورد  در  کنند.  می  حمایت  زمانی  چه 
هستند  فوتبالی  ایشان  بگویم  باید  هم،  معینی 
و بعضی وقت ها مشورت هایی انجام می دهیم؛ 
ایشان تاکید داشتند بازیکنانی که در لیگ یک 
هستند را جذب کنیم، اما اکنون زمانش نیست 
و انشااهلل سال بعد. در حال حاضر به دنبال یک 
بازیکن پلی میکر هستیم و اگر در داخل نتوانیم 
بازیکن جذب کنیم، به دنبال گزینه های خارجی 

خواهیم رفت.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  استقالل  سرمربی 
هستند،  مدافع  دنبال  به  شود  می  گفته  اینکه 
برخی  که  شده  صحبت هایی  هرحال  به  گفت: 
جدا  اگر  و  هستند  جدایی  دنبال  به  بازیکنان 
شوند، مطمئنا به دنبال مدافع هستیم. بازیکن به 
 زور نگه نمی داریم؛ مگر اینکه خودشان بخواهند

 بروند. 
با  دارد و صحبتی  پیشنهاد  ترکیه  از  شهباززاده 
من داشت و از او خواستم بماند؛ اینقدر محجوب 
است که به درخواستم پاسخ مثبت داد و در این 
خواهد  ما حضور  کنار  در  فصل  پایان  تا  مقطع 
با توجه به اینکه  داشت. پروجیچ و مگویان هم 
سال جدید میالدی است، به آنها دو روز بیشتر 
حاضر  ما  کنار  در  نیز  آنها  و  دادیم  مرخصی 

خواهند بود.
برای  گسترش  باشگاه  درخواست  مورد  در  وی 

معاوضه شجاعیان با امید ابراهیمی گفت: مدیران 
و  نشستند  گفت وگو  به  باره  این  در  تیم  دو 
صحبت هایی در این باره شده است؛ اما من امید 

ابراهیمی را با 5 بازیکن هم عوض نمی کنم.
ادامه گفت: االن هم اعضای هیئت  مظلومی در 
مدیره برای جذب بازیکن قول دادند و بودجه ای 
بود  برنامه ای  گذاشتند.  کنار  مساله  این  برای 
سال  جوان گرایی.  برای  دادم  آن ها  به  من  که 
آن  از  سال  دو  که  سهمیه  کسب  برای   اول 

محروم بود.
 کم کم به جوانان میدان می دهیم و بازیکنانی 
علیرضا  آقای  درباره  هستند.  تیم  آینده  که 
رمضانی هم خیلی ها تصور می کنند من مشکلی 
با او دارم؛ اما من به جوانان اعتقاد دارم و نظم 
آقای  کنم.  نمی  اتفاقات  این  فدای  را  تیمی 
رمضانی بد مصاحبه کرده و بدون اجازه من رفته 
شهرستان و درمان خود را رها کرده است؛ ایشان 

را به کمیته انضباطی معرفی کردم.
دنبال  به  اینکه  مورد  در  استقالل  سرمربی 
جوانگرایی است، اما در نقل و انتقاالت به دنبال 
بازیکنانی مثل بختیار رحمانی است، گفت: به هر 
حال این بازیکنان هم جوان هستند و به ما گفته 

شده در نیم فصل قراردادش به پایان رسیده.
به  نرسیدن  در صورت  اینکه  به  واکنش  در  وی 
قهرمانی، این مساله را که در نقل و انتقاالت به 
خیر،  یا  کرد  خواهد  بهانه  نرسیده  خواسته اش 
تالش  ما  دادیم؟  قهرمانی  قول  مگر  ما  گفت: 

فصل  ابتدای  در  ما  برسیم.  نتیجه  به  می کنیم 
مدنظر  نتیجه  به  بازیکن  چند  بدون حضور  هم 
و  نقل  در  کنیم  می  تالش  هرحال  به  رسیدیم. 
انتقاالت بازیکن مدنظرمان را جذب کنیم و در 
گزینه های  دنبال  به  نشویم،  موفق  که  صورتی 

خارجی خواهیم رفت.
مظلومی درباره اینکه بازیکن خارجی در شرایطی 
که فرصت چندانی تا پایان فصل نیست، مطمئنا 
نمی تواند به این تیم کمک کند، اینطور گفت: 
تا  اینطور نیست. به هرحال ما فرصت داریم  نه 
جذب را  نظرمان  مورد  بازیکن  مسابقات   آغاز 

 کنیم.
آندرانیک  جذب  مورد  در  آبی ها  سرمربی 
بزرگی  بازیکن  آندرانیک  گفت:  تیموریان 
نداریم  نیاز  پست  این  در  ما  اما  است؛ 
دیگری پست  روی  را  سرمایه هایمان   و 

 می گذاریم.
محرومیتی  و  عمران زاده  اینکه  مورد  در  وی 
خیلی  او  خدایی  گفت:  گرفت،  را  گریبانش  که 
فحش  دقیقه   90 که  شرایط  آن  در  را  خودش 
واکنشی  هیچ  زاده  عمران  کرد.  کنترل  خورد، 
نشان نداد و تنها ثانیه هایی توپ را نگهداشت؛ 

اما سزاوار این برخورد نبود.  
پرویز مظلومی در مورد دلیل غیبت مجید صالح 
در تمرینات گفت: ایشان از مدیرعامل نامه 16 
حضور  هماهنگی  با  و  گرفتند  مرخصی  روزه 

ندارند.

مظلومی: ابراهیمی را با 5 بازیکن عوض نمی کنم



استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان:

زندگی مسالمت آمیز ادیان در 
اصفهان نوعی خالقیت محسوب 

می شود
استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان گفت: سالیان سال 
است که زردتشتیان، مسیحیان و مسلمانان در اصفهان بدون 

هیچ مشکلی زندگی می کنند و این یک نوع خالقیت است.
   اصغر ضرابی در دومین نشست هم اندیشی و ایده پردازی 
و  فرهنگی  تبادل  نوآوری،  پویایی،  از  شهرخالق  کرد:  اظهار 

تجربیات جهان استفاده می کند.
انسان ها  که  است  شهری  خالق  شهر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زندگی  افزود:  کند،  جذب  شهر  در  زندگی  به  را  نخبگان  و 
مسالمت آمیز زردتشتیان، مسیحیان و مسلمانان در اصفهان نیز 

نوعی خالقیت محسوب می شود.
ضرابی با اشاره به اینکه شهرخالق راهکاری نو برای مشکالت 
شهری ارایه می دهد، تصریح کرد: برنامه ریزی، حرکتی منظم و 

خالق برای تحول شهر، کشور و جهان است.
 استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان توسعه پایدار را از 
دیگر ویژگی های شهرخالق دانست و اظهارکرد: هر اقدامی که 
در شهر خالق انجام می شود، در محیط های علمی مورد بررسی 

قرار گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه کشف استعداد از موارد بسیار مهم رشد 
و تعالی جامعه است، گفت: باید محیطی جذاب، خالقانه را در 

سطح شهر و کشور برای نسل امروز و آینده ایجاد کرد.
از  استفاده  زندگی،  برای  مردم  آسودگی  کرد:  تاکید  ضرابی 
امنیت شهری، زیبایی، دانش محوری و وجود  نخبگان، وجود 

رونق اقتصادی در شهر از دیگر ویژگی های شهر خالق است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه فکر درست، 
برنامه ریزی درست و عمل صحیح به ترتیب از اولویت های ایجاد 
شهری خالق است، عنوان کرد: اصفهان به عنوان نمونه شهر 
خالق اسالمی ویژگی های منحصر به فردی را در دل معماری 

خود برجای گذاشته است.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی 

شهرداری اصفهان:

 ساماندهی محور 
تاریخی-گردشگری دردشت در 
اوایل سال آینده تکمیل می شود

اصفهان  شهرداری  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  عامل  مدیر 
جزو  دردشت  تاریخی-گردشگری  محور  اینکه  به  اشاره  با 
اوایل  تا  است، گفت:  اصفهان  گردشگری  گانه  محورهای 10 

سال آینده ساماندهی این محور تکمیل می شود.
 حسین جعفری، به محور تاریخی-گردشگری دردشت اشاره 
کرد و افزود: محور تاریخی-گردشگری دردشت به طول 2.5 
بازارچه   - سینا  ابن  خیابان  سینا-  ابن  حدفاصل  کیلومتر 
مسجد-  کتابخانه-  کاروانسرا-  دردشت-  حمام  دردشت- 
امام  میدان  و  اصفهان  بزرگ  بازار   - بهایی  شیخ  عصارخانه 
علی)ع( می باشد. وی محور تاریخی - گردشگری دردشت را 
جزو محورهای 10 گانه گردشگری شهر اصفهان خواند و ادامه 
داد: برنامه های متنوعی برای احیای این محور در نظر گرفته 
شهرداری  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  مدیرعامل  است.  شده 
بازارچه  سازی  کف  و  ساماندهی  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان 
دردشت به طور کامل انجام شده است، خاطر نشان کرد: حمام 

دردشت نیز مرمت و احیا شده و در دست بهره برداری است.
ادامه داد: در حال حاضر مرمت کاروانسرای دردشت در  وی 
حال انجام است که تا پایان امسال و ابتدای سال آینده ادامه 
طرح ساماندهی محور تاریخی - گردشگری دردشت نیز انجام 
می شود. جعفری تاکیدکرد: اصفهان شهر موزه ای است که 
از بناهای تاریخی ارزشمند و محورهای  جای جای آن مملو 

گردشگری زیبا می باشد. 

محورهای تاریخی - فرهنگی به 
عنوان ستون فقرات شهر اصفهان

اصفهان  شهرداری  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  عامل  مدیر 
ستون  عنوان  به  تاریخی-فرهنگی  محورهای  از  همچنین 
اصفهان  شهر  در  گفت:  و  کرد  یاد  اصفهان  شهر  فقرات 
وجود تاریخی-فرهنگی  محور  هکتار   500 بر   بالغ 

 دارد.
ثبت  تاریخی  اثر  از 400  بیش  کرد:  اظهار  جعفری   حسین 
»حدفاصل  اصفهان  تاریخی-فرهنگی  محورهای  در  شده 
دروازه طوقچی، مسجد جامع، میدان امام علی)ع(، بازار بزرگ، 
میدان امام )ره(، دولتخانه صفوی چهار باغ عباسی تا باغ های 
هزارجریب« وجود دارد که یکی از پازل های مهم این محور 
تاریخی، چهارباغ عباسی است. وی اضافه کرد: خوشبختانه در 
دوره صفویه مکتب شهرسازی اصفهان شکل گرفته و اصفهان 
به  این رو حکومت آن زمان  از  اعالم شد؛  پایتخت  به عنوان 
دنبال نشان دادن اقتدار خود با انجام شهرسازی نمونه بودند؛ 
همان اقدامات زیرساخت های شهرسازی امروز اصفهان به شمار 
شهرداری  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  عامل  مدیر  رود.  می 
به  عباسی  باغ  چهار  صفویه  دوره  در  اینکه  بیان  با  اصفهان 
نبود،  قلمداد می شود،  امروزه  بلوار که  یا  عنوان یک خیابان 
بوده  شهری  فضای  ساختار  عباسی  باغ  چهار  ساختار  بلکه 
حرکت  خودرویی  محور  این  در  اینکه  گرفتن  نظر  در  بدون 
اول  پهلوی  دوره  در  عباسی  باغ  چهار  محور  گفت:  کند، 
پیدا  تنزل  این جایگاه  و همچنان  داد  از دست  را  شأن خود 
باغ  پیاده روسازی چهار  تا زمان حاضر که همواره طرح   کرد؛ 

مطرح است.
چهار  سازی  رو  پیاده  طرح  تحقق  برای  زمان  بهترین  وی 
امام  مترو  ایستگاه های  ساخت  عملیات  پایان  را،  عباسی  باغ 
حسین)ع( و انقالب دانست و تاکید کرد: امیدوارم مراحل نهایی 
تصویب طرح پیاده روسازی چهار باغ عباسی اصفهان هر چه 

سریع تر انجام شود.

معارف و رگدشگری 

معاون گردشگری کشور:
ایران امن ترین کشور منطقه خاورمیانه 

جهت توسعه گردشگری است
ساماندهی  ویژه  هماهنگی،  نشست  در  کشور  گردشگری  معاون 
برگزار  ربط  ذی  نهادهای  حضور  با  که  کویرمرنجاب  گردشگری 
افزایش  با  گردید، عنوان کرد: توسعه گردشگری در کویر مرنجاب 

همکاری نهادهای ذی ربط محقق می گردد.
به گزارش کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان، مرتضی رحمانی موحد در این نشست که با 
حضور مقامات ذی ربط استان و شهرستان آران و بیدگل در محل 
استانداری اصفهان تشکیل شد با اعالم این مطلب افزود: امروز ایران 
امن ترین کشور منطقه خاورمیانه جهت توسعه گردشگری است؛ لذا 
همگی باید تالش کنیم تا برخی مسایل و مشکالت که باعث عدم 
توسعه گردشگری به ویژه گردشگری داخلی می شود ر ا با همکاری 

همدیگر رفع کنیم.
و  نهادها  تمامی  در  هم افزایی  افزایش  با  شک  بی  افزود:  وی 
ارگان¬های ذی ربط، توسعه گردشگری در کویر مرنجاب تسهیل 

می-گردد .
معاون گردشگری کشور در ادامه این نشست تاکید کرد: در یکی از 
بندهای دستورالعمل ابالغی مقام معظم رهبری در راستای توسعه 
اقتصاد کشور صراحتا به توسعه اقتصادی کشور از منظر گردشگری 
تاکید شده است؛ بنابراین تا پایان برنامه ششم توسعه کشور میزان 
ورود گردشگر به ایران می باید به پنج برابر میزان فعلی افزایش یابد.

کویر  گردشگری  توسعه  مشکالت  به  نشست  این  درادامه  وی   
مرنجاب اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که تمامی نهادهای 
به  می توانیم  دهند،  قرار  یگدیگر  دست  در  دست  استان  اجرایی 
توسعه  برای  مرنجاب  کویر  باالی  ظرفیت  از  ممکن  وجه  بهترین 
گیری  بهره  قوانین  و  قواعد  تمامی  با  منطبق  طبیعت  گردشگری 

کنیم .
آماده سازی منطقه تا 45 روز آینده

در ادامه این نشست محمدعلی طرفه معاون امور عمرانی استاندار و 
قائم مقام ستاد خدمات سفر استان اصفهان نیز با بیان مطالبی تاکید 
کرد: ما در استان برای توسعه متوازن گردشگری کویر مرنجاب نیاز 
به دو برنامه جامع به صورت کوتاه مدت و بلند مدت داریم. تا از این 
طریق بتوانیم به توسعه پایدار گردشگری در این منطقه دست یابیم.

بعد  و  منطقه  این  زیاد  وسعت  به  توجه  با  افزود:  همچنین  طرفه 
مسافت منطقه نسبت به مرکز شهرستان و استان در وهله اول نیاز 
به بهینه سازی جاده دسترسی به منطقه شدیدا احساس می¬شود. 
تهیه  و  انتظامی  نیروی  واحدهای  استقرار  با  می¬بایست  سپس 
امکانات و ملزومات  مورد نیاز امنیت را در تمامی ابعاد در منطقه 

ایجاد کنیم .
اول  مرحله  حداقل  تا  داریم  تالش  آینده  روز   45 در  افزود  وی 
و  راه  کل  اداره  همکاری  با  و  فرمانداری  محوریت  با  را  طرح  این 
شهرسازی، نیروی انتظامی و اداره کل میراث فرهنگی به سرانجام 
مطلوب رسانیم و سپس مراحل بعدی این طرح اجرا و این منطقه 

را جهت پذیرش گردشگران به ویژه جهت نوروز آینده آماه سازیم.
توسعه  شرکت  توسط  مرنجاب  کاروانسرای  از  بهره برداری 

روستایی منطقه
ضمن  نشست  این  درادامه  نیز  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  فعالیت¬های  از  گزارشی  ارایه 
جهت توسعه گردشگری کویر مرنجاب تصریح کرد: در حال حاضر 
روستایی  توسعه  شرکت  به  مرنجاب  کاروانسرای  از  بهره برداری 
منطقه سپرده شده و در عین حال طرح بهره¬برداری از 13 هکتار 
اراضی پیرامون کاروانسرای مرنجاب جهت ایجاد کمپ گردشگری 
با رعایت تمامی موازین و استانداردها توسط سرمایه گذاران بخش 
خصوصی ارایه شده که در کمیته فنی گردشگری اداره کل در حال 

بررسی است.

دیگری  نشست  آینده  روز   45 در  کرد  تاکید  همچنین  یاری   اله 
منطقه  در  استان  مسئولین  و  کشور  گردشگری  معاون  حضور  با 
مرنجاب برگزار و مراحل پیشرفت طرح ساماندهی گردشگری کویر 

مرنجاب بررسی می¬گردد.
منطقه نمونه گردشگری  در کویر مرنجاب تاسیس می¬شود

از  اصفهان  استان  فرهنگی  میراث  اداره کل  معاون سرمایه گذاری 
نزدیک  آینده  در  مرنجاب  کویر  گردشگری  نمونه  منطقه  تاسیس 

خبر داد .
حمید امینی در نشست کارگروه  فنی مناطق نمونه گردشگری اداره 
عنوان  به  گردشگری  نمونه  مناطق  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  کل 
یکی از مصادیق  تاسیسات گردشگری مندرج در آیین نامه اصالح ، 
ایجاد و تکمیل این تاسیسات )مصوب هیئت دولت ( توسط سرمایه 

گذاران بخش خصوصی ایجاد می¬شوند .
و  گردشگری  تاسیسات  انطباق  منظور  به  کرد:  تصریح  وی 
خدمات¬رسانی با ضوابط فنی گردشگری و همچنین لزوم رعایت 
مالحظات زیست محیطی ، اصول معماری و شهرسازی و با درنظر 
 ، سرزمین  آمایش  طرح  )همچون:  باالدست  طرح¬های  گرفتن 
طرح جامع گردشگری ، برنامه¬های توسعه ، سیاست¬های توازن 
از  ومواردی  میزبان  جوامع  ورسوم  آداب  و  فرهنگ  منطقه¬ای، 
این دست( سرمایه¬گذار هر یک از مناطق نمونه موظف به انجام 
مطالعات و تهیه طرح جامع برای ایجاد منطقه نمونه  مورد تقاضای 
خود می¬باشند. لذا این مطالعات ابتدا در کمیته فنی واقع در معاونت 
سرمایه¬گذاری و طرح¬ها )با حضور نمایندگان دستگاه¬های عضو 
کارگروه گردشگری ( مورد بررسی کارشناسی قرارگرفته و ماحصل آن 
 در کارگروه گردشگری استان ارائه و پس از بررسی مورد تصویب قرار

 می¬گیرد .
چهارمنطقه  وبیدگل  آران  شهرستان  در  کرد:  تصریح  امینی 
و  “ابوزیدآباد”  آباد”،  نوش   “  ،“ “کویرمرنجاب  نمونه 
وزیران هیئت  مصوبه  دارای  گل”  “وی  تاریخی   مجموعه 

 می¬باشند .
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان ضمن اشاره 
به پیشینه تالش¬های اداره کل و مسئولین محلی برای ساماندهی 
به لزوم ساماندهی وضعیت گردشگری  گردشگری منطقه مرنجاب 
کویر مرنجاب مطابق با استانداردهای سازمان میراث فرهنگی اشاره 
کرده و اظهار داشت: هم اکنون با اعالم آمادگی مقامات شهرستان  
منطقه  ساماندهی  برای  فرهنگی  میراث  کل  اداره  پیگری¬های  و 
توسعه  )شرکت  محلی  سرمایه¬گذاران  از  جمعی  آمادگی  اعالم  و 
محدوده  در  گردشگری  ساماندهی  طرح   ،) وبیدگل  کویرآران 
کاروانسرای مرنجاب دردستور کار کمیته فنی اداره کل قرار گرفت .

مطالعات  بررسی  فنی  کمیته  جلسه  اولین  کرد،  تصریح  وی 
برگزار جاری  هفته  در  کویرمرنجاب  گردشگری  نمونه   منطقه 

شد.
طرح  از  گزارشی  مشاور  شرکت  و  گذار  سرمایه  جلسه  این  در   
ذی  ارگان¬های  از  کمیته  اعضا  سپس  و  نموده  ارائه  پیشنهادی 
را در خصوص طرح مطرح کرد  و پرسش¬های خود  نظرات  ربط 
و مقرر شد پس از تهیه استعالمات مورد نظر اعضا توسط سرمایه 
 گذار بررسی این مطالعات در جلسه آتی کمیته فنی اداره کل ادامه 

یابد.
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ایران  انتخابات  به  آمریکا  گفت:  کاشان  در  فقیه  ولی  نماینده 
چشم طمع دوخته است، اما ملت بزرگ و هوشیار ایران چه در 
برخالف خواست دشمن عمل  دیگر  در مسایل  و چه  انتخابات 

می کنند و همچون گذشته به دهان آنها خواهند کوبید.
آیت اهلل عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان امروز در 
این  االعظم  اهلل  بقیه  مصالی  در  جمعه  نماز  هفته  این  خطبه 
در  انقالب  معظم  رهبر  مهم  فرمایشات  به  اشاره  با  شهرستان، 
دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور گفت: محور فرمایشات معظم له 
جمعه،  نماز  جایگاه  و  اهمیت  موضوع  سه  بر  دیدار  این  در 

انتخابات و نفوذ دستگاه های جاسوسی استکبار بود.
نماز  تاکید کردند  دیدار  این  در  انقالب  معظم  رهبر  افزود:  وی 
ائمه  وظیفه  مهم ترین  و  اخالق  بصیرت،  ایمان،  قرارگاه  جمعه 
جمعه تبیین حقایق و هدایت گری فرهنگی و سیاسی است. ائمه 
جمعه باید مسایل سیاسی و فرهنگی را برای مردم بیان کنند.  

را در جواب  انقالب  فرمایش رهبر معظم  این  نمازی  اهلل  آیت   
درباریان شاه که مدعی بودند روحانیت کاری به سیاست نداشته 
باشد و دیانت مال شما و سیاست مال ما و شما به دنبال نماز 
و روزه خود باشید و کاری به سیاست نداشته باشید، دانست و 
افزود: امروز نیز ممکن است برخی چنین تفکری داشته باشند و 

چنین حرف هایی را در کشور زمزمه کنند.
 نماینده ولی فقیه در کاشان با تأکید بر اینکه همه چیز اسالم 
سیاست است، گفت: اسالم مخ  و مغز سیاست است؛ در اسالم از 
توحید گرفته تا فروعات اسالم، سیاست است و اولین اصل اسالم 

که توحید است، سیاسی است.

 الاله اهلل نفی همه ابرقدرت ها و مرگ بر آمریکاست.
عضو جامعه مدرسان حوزه علمیه قم یاد آورشد: کلمه الاله اهلل 
نفی همه ابرقدرت ها و مرگ بر آمریکاست؛ به این معنی که ما 
و  مدعیان  و  ها  ابرقدرت  همه  نفی  نداریم،  قبول  را  هیچ کس 
اثبات توحید است و هیچ معبودی را جز خدای یکتا به رسمیت 

نمی شناسیم.
 آیت اهلل نمازی همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم در 
احساس  موجب  داخلی،  بعد  در  انتخابات  انتخابات گفت:  مورد 
و  ای  منطقه  بعد  در  و  ملت  تأثیرگذاری  و  هویت  و  استقالل 
حضور  هرچه  و  است  نظام  و  کشور  اعتبار  و  آبرو  مایه  جهانی 
کشور  نظام  اعتبار  و  استحکام  باشد،  بیشتر  انتخابات  در  مردم 

بیشتر می شود.
 برخی به مرض بدی مبتال شدند و در نزدیکی انتخابات بر 

طبل نامطمئن بودن نتایج آرا می کوبند
نماینده ولی فقیه در کاشان گفت: برخی انگار به عادت و مرض 
بدی مبتال شدند که دایم در نزدیکی انتخابات برطبل نا مطمئن 
این  با  را  انتخابات  بزرگ  نعمت  و  کوبند  می  آرا  نتایج  بودن 

حرف ها خراب می کنند.
 وی با اشاره به اینکه قبل از برگزاری انتخابات 88 نیز انتخابات 
مدعی  را  انتخابات  در  تقلب  امکان  و  کردند  اعالم  نامطمئن  را 
انتخابات  برای  ها  آمریکایی  و  ها  غربی  نیز  امروز  شدند، گفت: 

پیش رو خط دهی می کنند.
خطر  به  انقالب  معظم  رهبر  هشدار  مورد  در  نمازی  اهلل  آیت   
نفوذ دشمن گفت: آمریکایی ها به انتخابات پیش رو طمع دارند 

و چشم امید به انتخابات دوخته و  به دنبال تحول و براندازی 
نظام و دور کردن ملت ایران از اهداف اسالم و انقالب هستند.

 به گفته وی، آمریکا به انتخابات ایران چشم طمع دوخته است، 
اما ملت بزرگ و هوشیار ایران چه در انتخابات و چه در مسایل 
دیگر برخالف خواست دشمن عمل می کنند و همچون گذشته 

به دهان آنها خواهند کوبید.
برابر  در  همیشه  مانند  بشر  حقوق  دروغین  مدعیان   

جنایات آل سعود سکوت کرده و خفه شدند
نماینده ولی فقیه در ادامه با محکوم جنایات آل سعود و اعدام 
مانند  بشر  حقوق  دروغین  مدعیان  متاسفانه  نمرگفت:  شیخ 
یک  به  آنها  از  برخی  و  شدند  خفه  و  کرده  سکوت  همیشه 
دام  در  بداند  سعود  آل  اما  کردند،  قناعت  مختصر  محکومیت 
برای  انقراض  و  سقوط  جز  راهی  هیچ  که  است  افتاده  سختی 

آنان وجود ندارد.
 وی با اشاره به این که اعدام عالم مجاهد و غیور رهبر شیعیان 
جهان  خشم  نمر  باقر  شیخ  مجاهد  اهلل  آیت  مرحوم  عربستان 
کشورهای  و  جهان  سراسر  امروز  گفت:  انگیخت،  بر  را  اسالم 
محکوم را  سعود  آل  و  برائت  اعالم  اسالمی  و  شرقی  و   غربی 

 کردند.
 آیت اهلل نمازی گفت: آل سعود چه بداند و چه نداند، این سنت 
غیرقابل تغییر خداوند سبحان است که حکومت ظالمان منقرض 
و نابود خواهد شد و آل سعود نیز از این قانون تکوینی خداوند 

خارج نیست.
 وی افزود: بر اساس تحلیل های غرب، آل سعود باعث تخریب 
را  اختالفاتی  و  است  شده  منطقه  در  ترور  توسعه  و  امنی  نا  و 
این  احتمال  آورده،  وجود  به  سعود  آل  خاندان  درون  که 
زیاد  شود  عربستان  در  نظامی  کودتای  یک  به  منجر   که 

است.
 به گفته وی، یک تحلیلگر آمریکایی در مصاحبه با یک شبکه 
خبری گفته است، هشدارها و شاخص هایی وجود دارد که نشان 
می دهد سقوط عربستان سعودی از نظر سیاسی و اقتصادی در 

آینده نزدیک بسیار زیاد است.
 آیت اهلل نمازی گفت: این تحلیلگر آمریکایی در گزارشی نوشته 
این  بر  مبنی  ایران  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  هشدارهای  است 
که، انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت، 
را  ایران  رهبر  تحلیل  این  جهان  سیاستمداران  تا  شده  باعث 
سیاسی  عبادی  نماز  پایان  در  است  ذکر  شایان  تحلیل  کنند. 
از  کاشان  در شهرستان  نمازگزاران جمعه  کاشان،  امروز جمعه 
مصالی بقیه اهلل االعظم شهرستان کاشان تا مسجد امام رضا)ع( 
راهپیمایی کردند و ضمن  این شهرستان  امام رضا)ع(  بلوار  در 
سر دادن فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل و مرگ بر آل 
 سعود، جنایات آل سعود و اعدام آیت اهلل نمر باقر النمر را محکوم

 کردند.

آیت اهلل نمازی: 

آمریکا به انتخابات اسفند چشم طمع دوخته است
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امام جمعه سده لنجان گفت: قطع روابط با عربستان ضرر جبران ناپذیری را متوجه ایران 
نمی کند. حجت االسالم والمسلمین مرتضی انصاری در خطبه های نماز جمعه سده 
لنجان با اشاره به شهادت شیخ نمر گفت: ایشان رهبر شیعیان عربستان بود و انتقاداتی 
را به صورت مسالمت آمیز مطرح می کرد و اگر رهبر جامعه دینی نقدی را بر جامعه 

مطرح نکند، چه کسانی باید نقد کنند.
مجازی،  فضای  در  انتقاد  گفت:  عربستان  به سفارت  بودن حمله  نادرست  بیان  با  وی 
سخنرانی ها، روزنامه ها جای خود را دارد و نبایست کاری صورت می گرفت که به صالح 
کشور نبود. وی یادآوری کرد: زمانی که ایران می تواند قدرت های بزرگ جهانی را پس 
از 12 سال به مذاکره بکشاند، ترک روابط توسط عربستان و کشورهایی که به سختی در 

نقشه یافت می شوند، نمی توانند برای ایران شرط تعیین کنند.
که  باشند  مراقب  باید  دیپلماسی کشور  مسئوالن  کرد:  تاکید  لنجان  امام جمعه سده 
عربستان برای ما شرط تعیین نکند؛ چون آنها عددی نیستند که بخواهند برای ما شرط 
و شروط تعیین کنند. وی با اشاره به نامه تاریخی امام)ره( به رهبر شوروی سابق گفت: 
امام با پیام تاریخی خود بلوک شرق را به چالش کشاند و دیدگاه اسالم را به همه دنیا 

نشان داد.
وی با اشاره به سالروز کشف حجاب توسط رضاخان گفت: استعمارگران تالش می کنند 
تا کشورهای دیگر را استحاله فرهنگی کنند و اعتقاداتشان را از آنها بگیرند تا منافعشان 
تثبیت شود. حجت االسالم انصاری افزود: زنان مسلمان پایبندی خود را به حجاب و 
در  توانند  نمی  با وجود حجاب هرگز  کردند  اعالم  و  دادند  نشان  اسالمی  های  ارزش 
خانواده های ما نفوذ کنند. وی با اشاره به اهمیت موضوع تایید صالحیت های انتخابات 
گفت: شورای نگهبان چشم تیزبین نظام اسالمی است که نباید مسامحه کند و زمانی 
که صالحیت قانونی افراد بر اساس مر قانون احراز شد، نباید تحت فشار هیچ جریان 
انتخابات در  ایران جزو سالم ترین  انتخابات در  اینکه  بیان  با  و گروهی قرار گیرد. وی 
دنیاست و همه افراد و گروه ها پس از تایید صالحیت ها و برگزاری انتخابات باید نتیجه 
انتخابات را هرچه که باشد، بپذیرند. شهر سده لنجان از توابع شهرستان لنجان با دارا 

بودن بیش از 15 هزار نفر جمعیت در 55کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.
منبع: ایرنا

امام جمعه زرین شهر گفت: عجز و ناتوانی آل سعود عامل اقدامات نابخردانه آنهاست.
 حجت االسالم والمسلمین قاسم باقریان در خطبه های نماز جمعه زرین شهر با اشاره به 
شهادت شیخ نمر اظهار داشت: آل سعود از قدرت ومکتب تشیع می ترسد؛ برای همین 
به دنبال قطع راه های نفوذ این مکتب در سراسر عالم است که یکی از همین جنایات 
اعدام شهید نمر باقر النمر بود. وی افزود: آنها می ترسیدند یک سید حسن نصراهلل در 
عربستان پدیدار شود؛ آنها از فرهنگ غنی و پر افتخار تشیع بیم داشتند و می ترسیدند 
که رهبری مانند رهبر شجاع وحکیم ایران اسالمی در عربستان ایجاد شود؛ برای همین 
اینکه شهادت آیت اهلل شهید نمر چهره  بیان  با  این وحشی گری زدند. وی  به  دست 
زشت و واقعی سازمان های حقوق بشری را یکبار دیگر به جهانیان ثابت کرد، گفت: اگر 
یک اعدام در ایران اتفاق بیفتد، آنها چه سر وصدای در دنیا به راه می اندازند؛ اما چرا 
امروز در برابر جنایات دیوانه وار آل سعود صدای آنها به گوش نمی رسد. امام جمعه 
زرین شهر تصریح کرد: دنیا فهمیده است که آن سازمان های حقوق بشر در اختیار چه 
پرفروغ  نور  توانست  نخواهند  آنها هر چقدر هم که تالش کنند،  اما  ؛  کسانی هستند 
مکتب تشیع را خاموش کنند؛ چرا که مکتب تشیع برگرفته از مکتب غنی اسالم است 
که جان انسانها ولو غیر مسلمان برای آن ارزشمند است.حجت االسالم باقریان با اشاره 
به اینکه توطئه های عربستان در کشورهای مختلف از عراق، سوریه و یمن و... نقش بر 
این  اقدامات دیوانه وار می زند، گفت: در  ناتوانی دست به  از روی عجز و  آب شده و 
اقدمات ما باید هوشیار باشیم و خدای ناکرده اقداماتی چون حمله به سفارت عربستان 
که متاسفانه اتفاق افتاد را انجام ندهیم؛ چرا که آنها به دنبال همین موارد هستند تا 

جای مظلوم وظالم را عوض کنند.
وی خاطر نشان کرد: دشمنان به دنبال ایجاد جنگ بین شیعه وسنی هستند و در این 
راه و تحقق آن از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند که به راه انداختن شبکه های ماهواره 
به نام شیعه و در اصل شیعه انگلیسی و هزاران اقدام دیگر در راستای ایجاد جنگ بین 
با بیان اینکه راهبرد ایران اسالمی راهبرد وحدت است گفت:  شیعه وسنی است. وی 
عده ای به دنبال این هستند که جنگ ایران وعربستان را راه اندازند؛ اما این جنگ به 
نفع هیچ کسی نخواهد بود. زرین شهرمرکز شهرستان لنجان در 35 کیلومتری جنوب 

غربی اصفهان قرار دارد.

امام جمعه زرین شهر:

عجز و ناتوانی آل سعود عامل اقدامات نابخردانه آنهاست

قطع روابط با عربستان ضرر جبران ناپذیری را متوجه 

ایران نمی کند

لفظ  از  بادرود گفت: متاسفانه عده ای  امام جمعه شهر 
حق الناس سوءاستفاده کرده و با بهره گیری از موقعیت ها 
و همچنین تفسیر حق الناس به نفع خود می خواهند در 
انتخابات آینده اهداف و منفعت های خود را دنبال نمایند. 
حجت االسالم علیرضا قاسمی در خطبه های نماز جمعه 
این هفته بادرود با اشاره به اصول اخالقی امامان معصوم 
)ع( اظهار کرد: زندگی امامان معصوم )ع( سرشار از جود 
و سخاوت بود و این جود و سخاوت هم در گفتار و هم در 
متن زندگی فردی و اجتماعی این بزرگواران موج می زد.

با  ائمه جمعه سراسر کشور و دیدار  وی به گردهمایی 
دیدار  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  انقالب  معظم  رهبر 
معظم له هم در مورد نماز جمعه و هم در باب انتخابات 

تذکراتی را ارایه فرمودند.
امام جمعه بادرود تصریح کرد: رهبر انقالب در مورد بحث 
نماز جمعه فرمودند »نماز جمعه قرارگاه ایمان، بصیرت و 
اخالق است و مهم ترین وظیفه  ائمه  جمعه، تبیین حقایق 
و هدایت گری فرهنگی و سیاسی است« وی ادامه داد: 
معظم له انتخابات را مسئله ای بسیار مهم و نعمتی واقعا 
بزرگ خواندند و گفتند »این برکت حقیقی، ناشی از نگاه 
عمیق و روش امام خمینی )ره( است که بر خالف برخی 
نظرها، انتخابات را در حکومت اسالمی، الزم و مردم را 
صاحب مملکت می دانست و معتقد بود تصمیم و انتخاب 
مردم باید منشأ اثر باشد.« قاسمی با اشاره به سخنان 
افراد  از  عده ای  گفت:  انتخابات  مورد  در  انقالب  رهبر 

بر طبل  انتخابات  از  قبل  مدتی  و  همواره  مریض القلب 
نامطمئن بودن انتخابات می کوبند؛ کما  این که انتخابات 
و نحوه اخذ آرای مردم راه درست خود را می رود. وی 
با اشاره به تشریح ابعاد مختلف حق الناس در انتخابات 
انقالب خاطر نشان کرد: متاسفانه عده ای  توسط رهبر 
از  بهره گیری  با  و  کرده  لفظ حق الناس سوء استفاده  از 
خود  نفع  به  حق الناس  تفسیر  همچنین  و  موقعیت ها 
می خواهند در انتخابات آینده اهداف و منفعت های خود 

را دنبال کنند.
النمر  آیت اهلل  اعدام  به  اشاره  با  بادرود  جمعه  خطیب 
توسط حکام شرور آل سعود بیان داشت: مگر این روحانی 
فاضل، شجاع و متدین چه کرد و چه گفت که وی را 

اعدام کردند؛ آیا جرم او غیر از دفاع از حق و عدالت و 
احیای امر به معروف و نهی از منکر و آن هم بر اساس 
وظیفه الهی بود. وی با تاکید بر این که امروزه مدعیان 
دروغین حقوق بشر خفقان گرفته اند، تصریح کرد: دیر 
یا زود خون این شهید بزرگوار دامن آل سعود را خواهد 
گرفت حال چه مدعیان حقوق بشر این جنایت را محکوم 
کنند چه محکوم نکنند. قاسمی اضافه کرد: آل سعود با 
این اقدام ننگین گور خود را با دست خود کنده است و 
زمینه  اهلل مصطفی خمینی  آیت  که شهادت  همانطور 
سقوط رژیم طاغوت را فراهم کرد، شهادت آیت اهلل النمر 
هم به فضل الهی زمینه سقوط حکام آل سعود را فراهم 

خواهد کرد.
خطیب جمعه بادرود ضمن گرامیداشت حماسه 19دی 
بیان داشت: این روز بزرگ برای همیشه در تاریخ جاودانه 
شد و هر ساله ضمن این که این روز بزرگ گرامی داشته 
دیدار  انقالب  رهبر  با  نیز  قم  مردم  از  جمعی  می شود 

می کنند.

«« لطیفه جبهه ای
وضوی خاکشیر

شلمچه بودیم!
حاجي گفت: باید جاده تموم بشه. ساعت 10 شب بود که کارمون تموم شد. هوا شرجي بود وگرم. کار که تمام شد، بلدوزرها رو گذاشتیم داخل سنگرها. سوار ماشین ها  شدیم و راه 

افتادیم. من نشستم جلو آمبوالنس. ماشین سرعت داشت و باد تندي  داخل ماشین مي وزید. پارچي جلو پایم بود. دست کردم داخلش پر از خاکشیر خشک بود .
ُمشتم رو پر مي کردم مي گرفتم دم پنجره. باد خاکشیرها رو مي پاشید به صورت بچه ها. هر ازگاهي یکي از بچه ها مي گفت: عجب گرد و خاکیه! المصب باد با خودش شنم میاره! 
پارچ خاکشیر رو تا ته گرفتم جلو پنجره و به روي خودم هم نمیاوردم تا رسیدیم به مقر. آخرین دقیقه هاي دعاي کمیل بود. صداي گریه بچه ها مقر رو پر کرده بود. دویدیم داخل 
سنگر تا ما هم گریه اي بکنیم و ثوابي ببریم. المپ ها خاموش بود. گوشه اي رو پیدا کردیم و دور هم نشستیم. تا اومدیم جا خوش کنیم و با بچه ها هم ناله بشیم، دعا تموم شد. 

بلند شدند. سالمي به ائمه اطهار  دادند و برق ها رو روشن کردند. هنوز برق روشن نشده بود که همگي هاج و واج به همدیگه نگاه مي کردیم و از هم مي پرسیدیم: چرا به ما مي خندند؟ 
حاجي آمد جلوتر دست مرا گرفت و گفت: محسن! پس چرا تو با خاکشیر وضو نگرفته اي؟ دوباره صداي خنده سنگر رو پر کرد و منم مثل یخ وا رفتم.

«« لطیفه قرآنی
و والدی بال ولد!

مردی فرزند خود را به مکتب خانه فرستاد تا قرآن بیاموزد. روزی از فرزندش پرسید: به کدام سوره رسیده ای؟ گفت: ال أُقِسُم بهذا البلد و والدی بال ولد؛ قسم به این شهر که پدرم بی فرزند است. پدر گفت: به جان من،کسی که تو 
فرزندش باشی، واقعا بال ولد و بی فرزند است.

امام جمعه بادرود:
عده ای از کلیدواژه »حق الناس« برای منفعت شخصی استفاده می کنند

««لطیــــــــــفه ها 



محققان  توسط  تازگی  به  که  مطالعه ای  نتایج 
نشان  شده،  انجام  نروژ  تکنولوژی  و  علوم  دانشگاه 
می دهد که مردان از حس ردیابی بهتری نسبت به 
دریافت  تستوسترون  زنان  وقتی  و  برخوردارند  زنان 

می کنند، حس ردیابی آن ها بهبود می یابد.
مرد   18 خود  آزمایش  مرحله  اولین  در  محققان   
مرحله 42  دومین  در  کردند.  آزمایش  را  زن  و 18 
زن از نظر میزان بهبود حس ردیابی بعد از دریافت 
است،  مردانه  جنسی  هورمون  یک  که  تستوسترون 
مسیر  که  شد  خواسته  افراد  از  شدند.  آزمایش 
در  کنند.  پیدا  بعدی  سه  مارپیچ  یک  در  را  خود 
تصویربرداری افراد  مغز  از  محققان  بازی   حین 

 می کردند.
محققان می گویند که این مطالعه شواهدی به دست 
می دهد مبنی بر این که مردان حس ردیابی بهتری 
جنوب،  )شمال،  اصلی  چهار جهت  از  مردان  دارند. 
به  سریع تر  می کنند.  استفاده  بهتر  غرب(  و  شرق 
انتهای مسیر می رسند و معماهای تخصصی بیشتری 
حس  حقیقت  در  می کنند.  حل  مسیر  طول  در  را 

مسیریابی مردان کارآمدتر است و سریع تر از زنان به 
مقصد می رسند.

به  تقسیم شدند.  به دو گروه  زنان  آزمایش دوم  در 
گروه  و  شد  داده  تستوسترون  قطره  یک  گروه  یک 
دیگر به عنوان گروه شاهد، یک داروی بی اثر دریافت 

کردند.
معماهای  زنان  که  شد  مشخص  آزمایش  این  در 
ولی  نمی کنند،  حل  مسیر  طول  در  بیشتری 
از  آن ها  درک  تستوسترون  دریافت  از  بعد 
دریافت  از  بعد  زنان  می شود.  بهتر  مارپیچ  نقشه 
استفاده بیشتر  مغز  هیپوکامپوس  از   تستوسترون 

 می کنند که در حقیقت همان بخشی از مغز است 
که در مسیریابی و هدایت مسیر از سوی مردان مورد 

استفاده قرار می گیرد.
پیشینه  از  ناشی  اختالف  این  می گویند  محققان 
تکاملی مغز است. مردان شکارگر بوده اند، در حالی 
می پرداخته اند.  مواد  جمع آوری  به  بیشتر  زنان  که 
را  خانه  داخل  چیزهای  زنان  ساده تر  بیان  به 
خود مردان  که  حالی  در  می کنند،  پیدا   سریع تر 

 

خانه را.این یافته نشان می دهد که مغز زنان و مردان 
لحاظ  از  به خصوص  و  نیست  مشابه  هم  با  آنقدرها 

اندازه هیپوکامپوس اختالفاتی با هم دارند.
اولین  از  یکی  راه یابی،  حس  دادن  دست  از 
نشانه های بیماری آلزایمر است و محققان امیدوارند 
در  که  فرآیندهایی  بیشتر  درک  با  بتوانند  که 
کمک  بیماران  این  به  هستند،  دخیل   مسیریابی 

کنند.

ضرب المثل جیم شدن
هر کس از جمعیتی بگریزد یا به علت ارتکاب جرم و گناهی از انظار 
مخفی شود، اصطالحا می گویند: »فالنی جیم شده است«. به جز 
ارباب اطالع و تحقیق، کمتر کسی می داند که »جیم« چیست و 
از چه عصر و زمانی، این حرف ناظر بر اختفا شده است. بهلول که 
به معنی گشاده رو و خوب آمده است و مردان اهل مزاح و بذله گو 
حاضرجواب و عاقل کهنه کار را به او تشبیه می کنند، اگرچه به 
ظاهر دیوانه می نمود، ولی از عقال و خردمندان روزگار بوده است.در 
تذکره ها بهلول زیاد داریم، ولی بهلول معروف و موردبحث همان 
شخصیتی است که در زمان هارون الرشید می زیست و از شاگردان 

ویژه امام جعفر صادق بوده است.
بهلول از بستگان نزدیک و به روایتی برادر مادری هارون الرشید 
بوده که با وجود این قرابت و انتساب، به امام اول شیعیان و فرزندان 
بزرگوارش ارادت می ورزیده است. زادگاه او شهر کوفه و نام اصلیش 
را »وهب بن عمرو« نوشته اند. جنون و دیوانگی ظاهری او به این 
علت بوده که هارون الرشید برای بقای خالفت و حفظ مقام و قدرت 
از میان بردارد و بهانه ها  امام جعفرصادق را  خود تصمیم گرفت 
برمی انگیخت تا وی را به شهادت برساند. چون به هیچ وسیله 
توفیق نیافت، پس امام ششم را متهم به داعیه خروج کرد و از 
فقهای زمان از جمله بهلول استفتا به قتلش کرد. بعضی ها فتوا 
دادند؛ ولی بهلول به دستور امام صادق تظاهر به جنون و دیوانگی 
کرد تا از او شرعا فتوا نخواهند. این روایت صحیح به نظر نمی رسد؛ 
زیرا بعید است امام معصوم شخص عاقلی را صریحا امر کند که 
از  تن  چند  که  است  این  روایات  اصح  بزند.  دیوانگی  به  را  خود 
ارادت  و  عالقه  مناسبت  به  امام صادق  دوستان خاص  و  صحابه 
به ایشان، تحت تعقیب قرار گرفتند و هارون به وسایل و دسایس 
مختلف در مقام از بین بردن تمام عالقه مندان و محبان امام عصر 
برآمده بود. این عده، از امام که آن موقع در مدینه به سر می برد 
چاره جویی و کسب تکلیف کردند. امام جعفر صادق جواب آن ها 
را با یکی از حروف الفبایی نمودار ساختند و آن حرف »ج« بود؛ 
یعنی به طور رمز و سربسته پیام دادند که: »جیم شوید «. از آنجا 
که سوال کنندگان مجاز و مأذون نبودند بیش از این از امام توضیح 
بخواهند، زیرا عمال و جاسوسان خلیفه مراقب احوالشان بودند، 
به اطالع  اختصار  ایجاز و  با همان  را  پیام اختصاری حضرت  لذا 
عالقه مندانش در بغداد رسانیدند. هر کدام از آنان پیام امام صادق 
را به زعم خویش تعبیر کردند و بدان وسیله از کید هارون نجات 

یافتند.
بعضی ها حرف ج را جالی وطن دانستند و عراق را ترک گفتند. 
عده ای منظور حضرت را جبل استنباط کردند و به کوهستان ها 
پناه بردند؛ ولی بهلول حرف ج را به جنون تعبیر کرد و بر اسب 
چوبین سوار شد و خود را به دیوانگی زد؛ با وجود آنکه زندگانی 
اعیانی داشت، دست از تمام تجمالت دنیوی کشید، خویشان و 
و  و در طریق جنون  به هیچ شمرد  را  متعلقان  و سایر  بستگان 
تأمل  قابل  بیشتر  این مورد  سرگشتگی که جنبه عرفانی آن در 
است، به حق گویی و حقیقت جویی پرداخت و گمراهان و بی خبران 

را به صراط مستقیم انصاف و عدالت ارشاد و رهبری کرد. 

دارند  شبانه  کابوس های  کودکان  به ویژه  افراد  بیشتر 
برخی  وجود  از  خطری  زنگ  نشان دهنده  آن  استمرار  که 

مشکالت برای فرد است.
جزو  کابوس ها  گفت:  روانپزشک  مقدم  ابراهیمی  دکتر    
طبقه اختالالت خواب و اختالالت خواب جزو اختالل های 
دوران  در  که  کسانی  بنابراین  می شود؛  محسوب  روانی 
کودکی و چه بعد از آن مداوم کابوس های شبانه دیده اند، 
تجربه را   زیادی  روانشناسی  مسایل  با  مرتبط   مشکالت 

 می کنند. 
است  نشان دهنده مشکالتی  کابوس های شبانه  افزود:   وی 
بوده  گریبان  به  دست  آن ها  با  زندگی  طول  در  فرد  که 
عقده ها،  خانوادگی،  اضطراب های  ناکامی،  نظیر  است؛ 
 مسایل تربیتی و مسایل دیگر که جزو این موارد به حساب 

می آید. 
 این روانپزشک بیان کرد: بدیهی است در صورتی که این 
مسایل  سمت  به  فرد  به تدریج  نشوند،  برطرف  کابوس ها 
این  دیگر  عبارت  به  می شود؛  کشیده  شدیدتر  روانی 
نشانه  عنوان  به  و  جزیی تر  اختالالت  عنوان  به  کابوس ها 
آن ها  به  فرد  اگر  و  می شود  محسوب  روانی  اختالل های 
احتمال  نکند،  اقدام  آن  ریشه ای  درمان  برای  و  ندهد  بها 

 وقوع اختالل های روانی شدیدتری در آینده برای فرد وجود 
دارد. 

به  مربوط  فقط  کابوس ها  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی   
دوران کودکی و نوجوانی نیست و در تمام عمر وجود دارد؛ 
به عنوان یک چراغ خطر هستند که وقتی روشن می شود 
باید در برطرف کردن آن اقدام نماییم. در غیر این صورت 
و  جدی تر  اتفاقات  به  منجر  می تواند  آن ها  به  بی توجهی 

شدیدتر شود. تسنیم

روی این موبایل سبزی خرد کنید
پردازنده Pro U 7  از نوع مدیاتکMT6580 است که به صورت 4 

هسته ای با سرعت 1.3 گیگاهرتز تعریف شده است.
کمپانی چینی OUkitel گوشی هوشمند خود به نام Pro U7 را به 
نمایش گذاشت که می توان از آن به عنوان تخته آشپزخانه استفاده کرد 

و بر روی آن سبزی خرد کرد.
گوشی 5.5 اینچی همچنین یک پروژکتور نیز هست )مشابه گلکسی 
بیم سامسونگ( تا بتواند تصاویر را در میتین گهای تجاری روی پرده 
نمایش نشان دهد. البته گلکسی بیم رزولوشن 480 در 480 را نشان 

می داد و مدل pro U7 رزولوشن 1280 در 720 پیکسل را.
شاهکار دیگر این گوشی کشیدن حروف روی نمایشگر است تا حرکت 
تعریف شده را اجرا کند. مثال اگر حرف M را بنویسید، آهنگ شروع 
برای   C .باز می کند را  اگر W بکشید، پیامک ها  به خواندن می کند، 
دوربین، e برای مرورگر و O برای فروشگاه تعریف شده است. اگر دو 
انگشت خود را جلوی دوربین به شکل V نشان دهید، به طور خودکار 
می کند.پردازنده  ضبط  به  شروع  دوربین  و  می شود  فعال  آن  جسچر 
Pro U7 از نوع مدیاتک MT6580 است که به صورت 4 هسته ای با 
سرعت 1.3 گیگا هرتز تعریف شده است. دوربین 13 و 2 مگاپیکسلی 
نیز دارد و سلفی آن و مجهز به برنامه ویرایش است تا عکس های گرفته 

شده را با کیفیت تحویل شما و دیگری دهد.

نکاتی برای حفاظت از دندان ها
تا حال متوجه شده اید که در سطح دندان هایتان جرم سفید رنگ 

نازک وجود دارد که این جرم سفید رنگ پالک نامیده می شود.
مرده  باکتری های  از  الیه ای  تشکیل  از  است  عبارت  پالک 
برداشته  دندان  روی  از  پالک  اگر  دندان.  روی  بر  زنده  و 
درصد   50 ساعت   48 ظرف  پالک  می شود.  سخت  نشود 
این پالک  به  از 12روز کامال سخت می گردد؛  سخت تر و پس 
معروف ِجرم  به  عموما  ولی  شده،  گفته  سنگ  شده،   سخت 

 است. 
بوی  ایجاد  ضمن  و  می کاهد  دندان  زیبایی  از  پالک  و  ِجرم 
نامطبوع در دهان سبب الهتاب لثه و بیماری های لثه و بافت های 
شما  کار  دندان  روی  از  جرم  برداشتن  می شود.  دندان  اطراف 
برداشتن  برعکس  دارد؛  مهارت  و  تخصص  به  نیاز  و  نیست 
می توانید  شما  و  نیست  تخصصی  کاری  دندان  روی  از  پالک 
دور دندانتان  روی  از  را  پالک  زیر  نکات  درنظرداشت   با 

 کنید:
1- مسواک کردن به روش صحیح

2- مسواک زدن سطح داخلی دندان ها؛ چون بیشترین نقطه ای 
که احتمال تشکیل پالک بر روی آن وجود دارد، سطح خلفی یا 

داخلی دندان های پایین است.
3- 2 دقیقه مسواک زدن 

4- انتخاب مسواک های نرم با بریستل گرد 
5- مسواک را مانند خودکار در دست بگیرید؛ پژوهشگران فنالندی 

به این نتیجه دست یافتند که در دست گرفتن مسواک 
مانند خودکار به جای گرفتن آن مانند راکت تنیس 

کمتر باعث تحلیل لثه می شود، بیشتر به حفظ 

 سالمتی لثه کمک می کند و پالک را بهتر از روی دندان بر
 می دارد.

6- خمیر دندان حاوی فلوراید مصرف کنید.
7- نخ کردن دندان ها 

8- در صورت تمام شدن خمیردندان یا عدم دسترسی به آن، 
از مسواک زدن صرف نظر نکنید؛ مسواک را با آب ساده مرطوب 

کنید و با مسواک کردن سعی کنید پالک را بر دارید. 
9- جویدن آدامس 

10- استفاده از لیسترین

چرا حس مسیریابی مردان بهتر از زنان است؟

هسته های ضد سرطان
دانه یا بذر کتان در بین مواد غذایی، یک ضد سرطان قوی 

محسوب می شود.
   سرطان از آن دست بیماری هایی است که هر روز از بُعد 
جدیدی به آن نگاه می شود و پژوهش های زیادی درباره آن در 
دست انجام است. در اکثر موارد نتایجی به دست آمده است 
که نشان از کارآمدی مواد طبیعی دارد. تا امروز شیمی درمانی 
اما  است؛  بوده  بیماری  این  با  مقابله  تکنیک  پرکاربردترین 
متاسفانه همین شیوه  درمانی به سلول های سالم و ارگان های 
دیگر نیز آسیب می زند. به نظر می رسد بهترین شیوه مقابله 
با این بیماری پیشگیری باشد. می توان با موادی طبیعی که 
خواصی ضدسرطانی دارند و فاقد عوارض جانبی هستند، به 
جنگ این بیماری مهلک رفت. الزم است که سیستم ایمنی 
توقف  به  مناسب  غذایی  مواد  مصرف  کنید.  تقویت  را  بدن 
رشد سلول های بدخیم کمک می کند. در این مطلب 4 هسته 
میوه ای را معرفی می کنیم که در مقابله با تومورهای سرطانی 

مؤثر عمل می کنند. لطفا با ما همراه باشید. 
  «« هسته انگور 

انگور  هسته  از  که  عصاره ای 
غنی  منبع  می آید،  به دست 
بیوفالونوییدها  آنتی اکسیدان ها، 
   G2 B2 و ترکیبی فعال به نام
است که با سلول های سرطان زا 
مقابله می کنند. در گذشته این 
عقیده وجود داشت که ترکیبات 
بیواکتیو موجود در عصاره هسته انگور قدرت مقابله با چندین 
گروه از سلول های سرطان زا را دارد؛ اما امروزه محققان به این 
این  انگور  هسته  در  موجود   G2  B2 که  رسیده اند  نتیجه 
محققان  عقیده  به  می شود.  باعث  را  شگفت انگیز  توانمندی 
به  را  سرطانی  بدخیم  تومورهای  رشد  می تواند  انگور  هسته 

میزان 67 درصد کاهش دهد. 
««  دانه کتان 

بین  در  کتان  بذر  یا  دانه 
موادغذایی، یک ضدسرطان قوی 
حاوی  چون  می شود؛  محسوب 
است.  لیگنان  زیادی  میزان 
محققان به این نتیجه رسیده اند 
ترکیبات قوی عالوه  بر  این  که 
عمل  فیتواستروژن  مانند  اینکه 
می کنند، نقش مؤثری در پیشگیری و درمان سرطان سینه 
دارند. خوشبختانه بذر کتان مدتی است که شهرت خوبی پیدا 
کرده است و کم کم جای خود را در برنامه غذایی بسیاری افراد 
باز کرده است. این ماده باعث تحریک آپوپتوز )مرگ برنامه ریزی 
شده سلول ها به روشی حفاظت شده( سلول های سرطانی شده 
و از متاستاز جلوگیری می کند. تخم کتان منبع خوب اسید 
آلفالینولییک است. این اسیدهای چرب ضروری با سرطان و 

بیماری های مزمن دیگر مقابله می کنند. 
 «« هسته زردآلو 

میزان  حاوی  زردآلو  هسته 
زیادی ویتامینB17 است که در 
ماده ای  عنوان  به  ما  بدن 
این  می کند.  عمل  ضدسرطان 
از این  ویتامین برای پیشگیری 
آن  درمان  همچنین  و  بیماری 
این  مصرف  برای  است.  مؤثر 
کنید.  میل  را  آن  مغز  و  بشکنید  را  آن ها  است  کافی  هسته 
ویتامین B17 زردآلو و هسته آن است؛ چون  بهترین منبع 
مکمل های موجود در بازار فاقد آنزیم ها و کوفاکتورهای موجود 
در این ماده غذایی است، برای کاهش طعم تلخ برخی هسته ها 
پودر  مانند جوز هندی،  دیگر  غذایی  مواد  با  را  آن  کافیست 

نارگیل و غیره مخلوط کنید. 
  «« هسته سیب 

نظرتان  به  سیب  هسته  شاید 
بی ارزش و دورریختنی باشد؛ اما 
این  متخصصان  اکثر  نظر  به 
هسته های دورریز جزو ترکیبات 
طبیعی و قوی در برابر سرطان 
هستند. اما چرا مردم در جریان 
شاید  نیستند؟  خواصی  چنین 
اطالع رسانی در این خصوص کم بوده است یا اینکه همچنان 
اکثر افراد به مؤثر بودن داروهای شیمیایی در مقابله و درمان 
بیماری ها، اعتقاد بیشتری دارند. تاثیر هسته سیب در مقابله با 
رشد سلول های بدخیم در سرطان های مختلف به طور علمی به 

اثبات رسیده است. 
  به عقیده محققان، هسته سیب قادر است از رشد سلول های 
معده  و  سینه  پانکراس،  پروستات،  ریه،  کولون،  در  سرطانی 
جلوگیری کند. ترکیبات فوتوشیمیایی موجود در هسته سیب 
چندین برابر آدریامایسین )یکی از داروهای شیمی درمانی رایج( 
قادر هستند که رشد سلول های سرطانی را به تاخیر بیندازند. 
تخریب  با  طبیعی  ترکیبات  این  که  است  این  جالب  نکته 
محسوب  سالم  سلو های  برای  تهدیدی  سرطان زا  سلول های 
نمی شوند. البته حواستان باشد که هسته سیب حاوی میزان 
به میزان زیادی مصرف شود،  اندکی سیانور است و چنانچه 

ممکن است مرگبار باشد. 
««  بدانید... 

این  به  آن ها  خواص  از  و صحبت  هسته ها  این  معرفی  البته 
اثرات  هستند.  فعلی  درمان های  جایگزین  که  نیست  معنی 
ضدسرطانی ترکیبات موجود در این هسته ها به اثبات رسیده 
است؛ اما با این حال نمی توان با اطمینان آن ها را درمان کننده 
مواد  این  منظم  مصرف  که  می رسد  نظر  به  دانست.  سرطان 
مکمل  درمانی  یا  پیشگیری  برای  مطمئن  و  طبیعی  روشی 
برای سرطان باشد. توجه داشته باشید که مصرف هر نوع ماده 
غذایی طبیعی نیز در کنار دارو، باید با دقت و به میزان متعادل 
بدن  به  آن  بی رویه  مصرف  است  ممکن  چون  باشد؛  مصرف 

آسیب برساند. 

       نگهداری مواد غذایی 
نان، کشک، میوه، رب و باالخره همه چیز کپک می زند. اصال 
چند روز که از یخچال غافل می شوی همه چیز داخل آن 
کپک می زند. وقتی کپک ها می آیند و بوی زننده شان فضای 
یخچال را می گیرد، یک راه بیشتر نمی ماند و آن هم بازکردن 

در سطل زباله و انداختن مواد غذایی درون آن است.
کار  بهترین  بی شک  اما  باشد؛  کار  راحت ترین  شاید  این 
نیست؛ چون معنایش اسراف و نابودی موادی است که برای 
به دست آمدن آن، وقت و پول صرف شده است. برای همین 
عاقالنه ترین کار، یاد گرفتن راه هایی است که کپک به مواد 
غذایی راه پیدا نکند یا حداقل اگر سروکله اش درون یخچال 

پیدا شد، نتواند همه مواد را نابود کند.
که  هستند  قارچ ها  از  دسته  آن  کپک ها  بدانید  نیست  بد 
اگرچه بیماری خطرناکی ایجاد نمی کنند، اما گاهی در مواقع 
ضعف سیستم ایمنی بدن می توانند بسیار خطرناک باشند و 
عاملی که باعث گسترش و افزایش آن ها می شود، مقدار بیش 
از حد رطوبت است؛ به طوری که پخت غذاها نیز نمی تواند 

سموم آنها را از بین ببرد.
کپک ها در صورت مناسب بودن شرایط رشد، یعنی رطوبت 
و گرما به سرعت رشد می کنند و می توانند سبب تخریب و 
غیرقابل مصرف شدن میوه ها و غذاها شوند. کپک ها اگرچه 
بیشتر اوقات شمایلی شبیه هم دارند، اما هر نوع ماده غذایی، 
کپک مخصوص خودش را دارد؛ مثال کپکی که روی میوه ها 

رشد می کند با کپک نان، مربا و خشکبار فرق دارد.
انواع کپک است؛ چون به  کپک نان یکی از خطرناک ترین 
نان روی  اگر الیه های  و  نفوذ می کند  نان  بافت  سرعت در 
هم چیده شده باشد، بخش های باالیی و پایینی خود را نیز 
انداختن  دور  جز  راهی  زد،  کپک  نان  وقتی  می کند.  آلوده 
از  پیش  نیفتد  اتفاق  این  اینکه  برای  اما  ندارد؛  وجود  آن 
روی هم چید؛ چون  را  آنها  نباید  نان ها،  کامل  سرد شدن 
حرارت نان موجب کپک زدگی زودرس می شود. این در حالی 
است که انباشته شدن نان داغ پیش از سرد شدن، موجب 
تغییر حالت ظاهری، بیات شدن زودرس و بروز بیماری های 
را  شما  نان های  کپک،  اینکه  برای  پس  می شود.  گوارشی 
کیسه های  درون  شدن  خنک  از  پس  را  آنها  نبرد  بین  از 
پالستیکی بگذارید و درون فریزر قرار دهید. البته پیچیدن 
نان در پارچه های سفید و تمیز بهتر از کیسه های پالستیکی 

است؛ چون رطوبت نان را جذب می کند و مانع کپک زدگی 
آن می شود.

دردسرساز  واقعا  هم  یخچال  درون  میوه ها  زدن  کپک 
است؛ چون جمع کردن الشه های آبکی و شل شده آنها از 
جامیوه ای همراه بوی نامطبوعی که دارند، آزاردهنده است. 
میوه ها را حتی وقتی می شوییم و خشک می کنیم و درون 
خاطر  به  این  میزنند.  کپک  هم  باز  می دهیم،  قرار  یخچال 
آبی است که درون میوه ها وجود دارد و البته رطوبت درون 
کار،  بهترین  پس  می زند.  دامن  مساله  این  به  هم  یخچال 
خرید میوه به اندازه نیاز و قرار دادن آنها درون پارچه های 
نخی برای جلوگیری از کپک زدگی است. البته اگر یک قطعه 
اسفنج در جامیوه ای قرار دهید، رطوبت و آب آن را جذب 

می کند و مانع کپک زدگی می شود.
اما اگر پنیر کپک زد، کمی آن را با احتیاط بیشتر مصرف 
دارد  نیز  دیگری  میکروب های  کپک زده  پنیر  چون  کنید؛ 
که ممکن است سبب بیماری های گوارشی شوند. پس اگر 
پنیرتان کپک زد، کمی بیشتر از قسمت کپک زده آن را جدا 
و مصرف کنید. مربا هم یکی از مواد خوراکی درون یخچال 

است که اغلب کپک می زند.
کپک زدن مربا البته به مراحل پخت آن برمی گردد؛ به طوری 
که اگر مربا خوب نپخته باشد، خیلی زود کپک می زند. البته 
استفاده از ظروف مناسب دردار که مانع رسیدن هوا به آن 
شود، در نگهداری مربا موثر است و مانع تشکیل کپک روی 
آن می شود؛ اما اگر مربا کپک زده باشد، می توان یک الیه از 
روی آن برداشت و بقیه آن را دوباره پخت. بهتر است هنگام 
که  دیگری  روش  کنید.  استفاده  چوبی  قاشق  از  مربا  تهیه 
مانع از کپک زدگی می شود، استفاده از کاغذ روغنی است که 
می توان آن را روی سطح مربا قرار داد. با این کار هوا به سطح 

مربا نمی رسد و درنتیجه کپک نمی زند.
قرار گرفتن الیه ای از کپک روی رب گوجه فرنگی هم اتفاقی 
می توان  نیز  رب  کپک  از  پیشگیری  برای  است.  همیشگی 
به سطح  اکسیژن  تا  مالید  آنها  روغن روی سطح  یک الیه 
آن نرسد و در نتیجه رشد کپک ها متوقف شود. وقتی روغن 
مالی در سطح رب انجام شود، حتی نیازی به نگه داشتن آن 
درون یخچال نیست. برای پیشگیری از کپک زدن آبغوره و 
سرکه هم، باید توجه کنید که ظرف محتوی آنها حتما تا ته 
پر شود و جایی برای هوا در آن نماند. یک راه دیگر هم وجود 
دارد وآن اینکه شیشه های محتوی آبغوره یا سرکه را درون 
تا  بگذارید  روی شعله  و  قرار دهید  آب  از  پر  بزرگی  ظرف 
آب جوش بیاید. به مدت 6 دقیقه این شیشه ها را بجوشانید 
سرکه  و  آبغوره  درون  کپک  رویشی  سلول های  تمام   تا 

از بین برود.
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