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گرامی  مشترکان  اختیار  در  زیر  موارد  درخصوص  عمومی  روابط  گویای  سامانه 

می باشد. 

* ارتباط با سامانه گویای 2021  شامل: راهنمایی و اطالع رسانی سرویس ها و 
خدمات شرکت مخابرات استان اصفهان 

* ارتباط با مدیر عامل، جهت تعیین وقت مالقات با مدیر عامل 
درخصوص  جامعه  انتقادات  و  پیشنهادها  نظرات،  و  ایده ها  دریافت   *
تبلیغات، آگاهی بخشی، اطالع رسانی، محیط زیست، کانال های ارتباطی 
مانند )جراید، بنر، بروشور، پیامک، صدا و سیما، پرتال شرکت و دیگر 

سایت های مرتبط( و... 
*پیگیری درخواست های قبلی اعالم شده و دریافت نتایج 

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و راه اندازی 
دو دستگاه چیلر بیمارستان شهدای لنجان 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس 

www.khadamat.afa.mui.ac.ir مراجعه یا با شماره تلفن 37924006-031 تماس حاصل فرمایند.

م الف 29171

مراسم تشییع مهاجر الی اهلل »دکتر علی اصغر فوالدگر« سه شنبه در اصفهان برگزار می شود
به گزارش کیمیای وطن، مراسم وداع، تشییع و ترحیم سردار علی اصغر فوالدگر از جان باختگان حادثه منا در 

اصفهان برگزار می شود. بر این اساس، وداع با آن مهاجر الی اهلل، امشب در مسجد شیش خیابان آیت اهلل 
زاهد اصفهان برگزار خواهد شد.

همچنین آیین تشییع و تدفین پیکر سردار سپاه اسالم، ساعت 9:30 روز سه شنبه از فلکه فیض به سمت 
گلستان شهدا و مراسم بزرگداشت آن مرحوم، چهارشنبه در حسینیه قائمیه خیابان مسجد سید اصفهان 

برگزار می شود.

 «« موانع تحقق
ایجاد  عوامل   از  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  موانع  درباره 
و  داخلی  سرمایه گذاری  جذب  برای  منفی  فضای 
که جهت  و مشخص شد  عنوان  مطالبی  و  نکات  خارجی 
داخی  سرمایه گذاری  موانع  باید  زمینه  این  در  موفقیت 
این  در  شود؛  تسهیل  گذاران  سرمایه  برای  راه  و  برداشته 
موانع بقیه  به  اجماال  بحث،  کوتاه شدن  منظور  به   شماره 

 می پردازیم.
2- وجود موانع متعدد پیش روی تولید ملی: به عنوان دومین 
مانع تحقق اقتصاد مقاومتی؛موانعی است که تولید را مختل 
و حداقل با مشکالت مواجه می کند؛ ازجمله، دشواری تامین 
بخشی از مواد اولیه، انحصاری بودن واردات مایحتاج اولیه 
تولید، رکود بازارو سختی بازاریابی برای تولیدات به دلیل 
تاخیر  تولیدات،  به  نیازمند  مراکز  از  بخشی  بودن  کانالیزه 
پرداخت های مراکز دولتی، تخریب بازار با واردات غیرالزم و 
اتفاقا استفاده بخشی از اداره های دولتی از کاالهای وارداتی 

و کم کیفیت و...
برخی  در  توزیع  و  تولید  بخش  در  رقابتی  فضای  نبود   .3
از گروه های کاالیی: فضای رقابتی زمانی ایجاد می شود که 
تولیدات  ورود  اجازه  بی مالحظه  نظارتی،  اندرکاران  دست 
غیراستاندارد را به بازار ندهند و از تولیدات استاندارد حمایت 
کنند و ارزش و امتیاز برای آن قایل شوند؛ از طرفی کاالهای 
استاندارد را با بیان کدهای کیفیت معرفی کنند نه مصداق.

4. پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی: یکی از دالیل 
آن، بی توجهی به تخصص افراد است...

مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان گفت: انقالب اسالمی و رسانه 
امپریالیسم  سنگین  هجمه های  مقابل  در  ایستادگی  لحاظ  از  ملی 
انقالب ها  دیگر  که  چرا  است؛  منحصربه فرد  استکبار،  جهان  رسانه ای 
در مقابل هجمه های سنگین امپریالیسم رسانه ای، کمر خم کرده اند.

به گزارش کیمیای وطن، مسعود احمدی افزایی در مراسم بزرگداشت 
شهدا  خاطره  و  یاد  نگه  داشتن  زنده  کرد:  اظهار  رسانه،  بسیج  روز 
رسانه اصحاب  همه  بر  رهبر  علی  شهید  رسانه،  شهدای  به ویژه   و 

 فرض است.
گفت:  رهبر  علی  شهید  خبرنگار  رفتاری  شاخصه های  تشریح  با  وی 
این شهید سبک جدید را در عرصه رسانه پایه گذاری کرد و پایه گذار 
سبک خون نگاران رسانه بود. مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان 
تصریح کرد: سبک گزارشی مهیج، با حضور در میدان خبر و همراه با 
سایر رزمندگان، سرآمد شاخصه های شهید رهبر بود؛ همچنین بیان 
گزارش های خبری در 8 سال دفاع مقدس به دو زبان عربی و فارسی، 
از دیگر ابتکارات این شهید است. وی با بیان اینکه رسانه ها در دهه اول 
انقالب صرفا به دنبال ثبت حماسه های ملی بودند و درصدد انعکاس 
حضور مردم برمی آمدند، گفت: آرام آرام با تبدیل شدن نبردهای سخت 
دشمن به نبردهای نرم، سخت خبرها به نرم خبر تبدیل می شد و در این 
زمان رسالت رسانه ملی و مطبوعات انقالبی پیچیده تر و حساس تر شد؛ 

چرا که باید عالوه بر انعکاس ...

جذابیت های 
فضای سایبری برای 

نوجوانان

2

اقتصاد مقاومتی 9

بقلم دمری مسوولیادداشت

2

2

2

2و7

امام جمعه اصفهان:

 همه رسانه ها باید بر  حضور حداکثری مردم 
در  انتخابات تاکید کنند

مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان:
جریان سازی در مقابل صدها شبکه معاند 

اسالم، شاخصه یک رسانه انقالبی است

6

       والیبال 
 ریشه دار اصفهان،

 نیاز به حمایت دارد

تکریم بازنشستگان  
شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان، در 
آیین گرامیداشت 
پنجاهمین سالگرد 
تاسیس این شرکت

افزایش تعرفه 
واردات 

بعضی از اقالم 
فوالدی  شرایط معافیت افراد از آزمون 

ورودی دوره های تحصیالت 
تکمیلی مشخص شد

ورزش

خانه ملت
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ابالغ قانون تسری مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه تقابل مستقیم تهران و ریاض، منجر به فروپاشی عربستان خواهد شد

تقابل  که  کرد  اعالم  اظهاراتی  طی  مسکو  خاورمیانه  مطالعات  مؤسسه  رییس 
نابودی عربستان سعودی خواهد  و  به فروپاشی  تهران و ریاض منجر  مستقیم 
شد و سعودی ها به رغم ثروت خود و حمایت های آمریکا در برابر ایران بازنده 

خواهند بود.
مطالعات  مؤسسه  رییس  ساتانوفسکی«  »یوگنی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
خاورمیانه مسکو، طی اظهاراتی اعالم کرد: »تقابل مستقیم میان تهران و ریاض 

به  منجر  سعودی ها،  عظیم  و  هنگفت  ثروت  رغم  به 
فروپاشی و حتی نابودی عربستان خواهد شد.«

وارد  سعودی  عربستان  و  ایران  »چنانچه  افزود:  وی 
آسانی  به  عربستان  شوند،  مستقیم  رویارویی  و  تقابل 
و به سرعت نابود خواهد شد؛ چرا که به رغم ثروتمند 

بودن پادشاهی عربستان، ایران کشوری جدی است.«
ادامه  در  مسکو  خاورمیانه  مطالعات  مؤسسه  رییس 
مستقیم،  مناقشه  بروز  صورت  »در  کرد:  نشان  خاطر 
تهران به اندازه کافی متحد در منطقه دارد؛ حال آنکه 
اطمینان دارد،  آمریکایی ها  بابت حمایت  از  ریاض که 
ممکن است از این حمایت محروم بماند؛ چرا که توجه 
زیادی  حد  تا  آن  قبال  در  آمریکا  مهربانی  که  ندارد 

خیالی است.«
نمر  باقر  »شیخ  جمله  از  نفر   47  2016 ژانویه  دوم  روز  در  سعودی  عربستان 
النمر« روحانی برجسته شیعه و رهبر شیعیان عربستان را که نماد مخالفت با 
آل سعود بود، به همراه 46 متهم دیگر که اغلب تروریست معرفی شده  بودند، 

اعدام کرد.
در سال  آل سعود  و جنایت های  اعدام ها  نخستین   عنوان  به  نفر  این 47  اعدام 

2016، در حالیست که سعودی ها در سال 2015 نیز 153 نفر را اعدام کردند.
و  فعالیت های سیاسی  به  مربوط  نمر  به شیخ  وارد شده  اتهامات  که  در حالی 

افرادی که دست  نام  او در کنار  نام  قرار دادن  با  بوده، ریاض  او  حقوق بشری 
به فعالیت های تروریستی زده اند، مدعی شده که او یک تروریست بوده است.

شیخ نمر مجتهد شیعه و فعال حقوق بشر عربستانی بود که در پی اعتراضات 
شیعیان عربستان در سال 2012 بازداشت شد و دادگاه جنایی عربستان سعودی 
سال گذشته وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، به »اعدام با شمشیر 
و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی« محکوم کرد و حکم اعدام وی حدود 
سه ماه پیش با امضای »محمد بن نایف« ولیعهد این 

کشور تایید شد.
سازمان های  سوی  از  بارها  نمر  شیخ  اعدام  حکم 
حقوق بشری محکوم شده بود و از عربستان خواسته 
سعود  آل  اما  نکند؛  اجرا  را  حکم  این  که  بود  شده 
حکم  این  بی رحمی  نهایت  در  گذشته  هفته  شنبه 

فاجعه بار را اجرایی کردند.
اعدام شیخ نمر خشم گسترده شیعیان جهان را در 
پی داشت؛ ایران نیز به شدت از این بابت خشمگین 
قوانین  نقض  را  سعودی ها  اقدام  این  و  است  شده 

حقوق بشری و مغایر با ارزش های اسالم می داند.
مورد  تهران  در  عربستان  سفارت  اعدام،  این  پی  در 
حمله قرار گرفت و کنسولگری سعودی  ها در مشهد 
و  کردند  محکوم  را  آن  ایرانی  مقامات  البته  شد؛  کشیده  آتش  به  نیز  مقدس 
نزدیک به 40 مظنون را نیز دستگیر کردند که این خود نشان از متمدن بودن 
ایران دارد؛ اما عربستان که گویا منتظر چنین چیزی بود، در روز سوم ژانویه 
تمام روابط دیپلماتیک خود را با ایران را قطع کرد و چند کشور کوچک نیز به  
تبع آن روابط دیپلماتیک خود را با تهران را قطع و برخی دیگر روابط خود را 
کاهش دادند؛ البته این موضوع تأثیر چندانی در موقعیت منطقه ای ایران و حتی 

اقتصاد این کشور نداشته است.

دکتر حسن روحانی، قانون »تسری مواد )79( و )83( قانون استخدام نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی« را برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابالغ کرد. 
دکتر حسن روحانی، قانون »تسری مواد )79( و )83( قانون استخدام نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی« را برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح ابالغ کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن این قانون 
به شرح زیر است:

»از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، احکام موضوع 
مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران، مصوب 1382/12/20 به کارکنان ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

تسری می یابد.«
این قانون در شانزدهم آذر 1394 به تصویب مجلس 
شورای اسالمی و در تاریخ 1394/9/25 به تایید شورای 

نگهبان رسیده است.
متن مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی به شرح زیر است:

 ماده 79 - با کارکنان انتظامی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارایه مدارک تحصیلی 
به ترتیب زیر رفتار  انتظامی شوند،  نیروی  قابل قبول  نیاز و  باالتر مورد  کاردانی و 

 می شود:
 الف - چنانچه در زمان ارایه مدرک تحصیلی جدید، درجه آنان پایین تر از درجات ورودی 
مدرک ارایه شده باشد، به درجات ورودی مدرک جدید نایل و به ازای هر سال سابقه 
خدمت در درجات قبلی از چهار ماه ارشدیت نیز برخوردار شده و ترفیعات بعدی  آنان 

براساس مدرک تحصیلی جدید و با رعایت مقررات ماده )78( این قانون خواهد بود.
ب - چنانچه در زمان ارایه مدرک تحصیلی جدید، درجه آنان برابر یا باالتر از  درجات 
ورودی مدرک ارایه شده باشد، به ازای هر مقطع تحصیلی از یک سال و نیم  ارشدیت 
برخوردار می گردند و ترفیعات بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید تابع  مقررات 

مواد )75( و )76( این قانون خواهد بود.
 ماده 83 - با کارمندانی که در طول خدمت موفق به اخذ و 
ارایه مدرک تحصیلی کاردانی و باالتر موردنیاز و قابل قبول 

نیروی انتظامی شوند، به شرح زیر رفتار می شود:
 الف - چنانچه در زمان ارایه مدرک تحصیلی جدید، رتبه 
خدمتی آنان پایین تر از  رتبه های ورودی مدارک ارایه شده 
باشد، به رتبه های ورودی مدرک جدید نایل و به ازای هر 
 سال سابقه خدمت در رتبه های قبلی از چهارماه ارشدیت 
مدرک  براساس  آنان  ترفیعات  بعدی  و  برخوردار شده  نیز 
تحصیلی جدید برابر بند )ب( ماده )82( این قانون خواهد 

بود.
رتبه  تحصیلی جدید،  مدرک  ارایه  زمان  در  - چنانچه  ب 
خدمتی آنان برابر یا باالتر از رتبه خدمتی ورودی مدارک 
برخوردار  نیم  ارشدیت  از یک سال و  ازای هر مقطع تحصیلی  به  باشد،  ارایه شده 
می گردند و ترفیعات بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید تابع  مقررات بند )ب( 

ماده )82( این قانون خواهد بود.
 تبصره - در تعیین میزان ارشدیت موضوع بند )ب( این ماده و بند )ب( ماده )79(،  
چنانچه مقطع تحصیلی مدرک ارایه شده کارشناسی پیوسته باشد معادل دو مقطع 
و  کارشناسی ارشد پیوسته، معادل سه مقطع و دکترای پزشکی معادل چهار مقطع 

محاسبه  می شود.

انقالب  رهبرمعظم  فرمایشات  تشریح  با  اصفهان  جمعه  امام 
پیرامون رعایت حق الناس در عرصه انتخابات تصریح کرد: اعمال 
عدم  بارز  مصداق  صالحیت ها  تایید  یا  رد  در  شخصی  سلیقه 
رعایت حق الناس است؛ همه رسانه ها باید بر حضور حداکثری 
تشریح  با  اصفهان  امام جمعه  کنند.  تاکید  انتخابات  در  مردم 
ابعاد رعایت تقوای رسانه ای گفت: دروغ گویی شاخصه رسانه های 
غربی است؛ اما رسانه های انقالبی باید متوجه باشند که حرف 
دشمن شاد  است  ممکن  که  چرا  نکنند؛  منتشر  هم  را  راستی 

شویم.
به گزارش کیمیای وطن، آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد در 
مراسم بزرگداشت روز بسیج رسانه در تاالر صدا و سیما اظهار 
کرد: رعایت تقوا، توصیه ای اکید از سوی قرآن کریم به مومنان 
است. وی با بیان اینکه قرآن کریم به مومنان متذکر می شود 
که جزو آن افرادی نباشید که خدا را فراموش می کنند؛ چرا که 
خداوند آنها را فراموش خواهد کرد،  گفت: خداوند در قرآن کریم 
یادآور شده زمانی که افراد، خدا را فراموش کنند، کاری می کنند 
که انسان خود را فراموش کند و این حد اعالی فراموشی است. 
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: تقوا، یعنی اینکه در وجود آدمی 
فرهنگی نهادینه شود که هر جا کاری خالف و گناهی بود، یک 
ترمز کشیده شود  گناه،  با  رویارویی  به محض  و  باشد  کنترل 
و در جبهه مقابل در صورت برخورد با عمل صالح به سرعت 

حرکت کند.

وی اذعان کرد: تقوا، به معنای دوری از مردم یک برداشت غلط 
و غیراسالمی است؛ تقوا آن است که در میان مردم باشی و گناه 
نکنی؛ بنابراین تقوا در گفتار، تقوا در نوشتار و تقوا در رفتار بر 

هر مومنی واجب است.
تقوا  از رعایت  نیز  اینکه رسانه  به  اشاره  با  امام جمعه اصفهان 
مستثنی نیست و باید رسانه های انقالبی و اسالمی بر رعایت تقوا 
و اخالق اهتمام داشته باشند، گفت: بیان هر حرف و سخنی، 
حتی اگر راست هم باشد، ولی بدانیم دشمن شاد می شویم، به 
دور از تقواست؛ بیان هر مطلبی با مردم که می دانند به نظام ضرر 

می زند، شفاف کردن نیست، بلکه بی عقلی است. وی خاطر نشان 
کرد: دروغگویی جزو شاخصه های رسانه های غربی است و این 
وجه تمایز با یک رسانه انقالبی و اسالمی است؛ حق الناس امروز 
جزو اصولی است که یک رسانه و خبرنگار باید آن را رعایت کند.

طباطبایی نژاد به تشریح فرمایشات مقام معظم انقالب پیرامون 
کرد:  تصریح  و  پرداخت  انتخابات  عرصه  در  حق الناس  رعایت 
اعمال سلیقه شخصی در رد یا تایید صالحیت ها مصداق بارز عدم 
رعایت حق الناس است؛ همه رسانه ها باید بر حضور حداکثری 

مردم در انتخابات تاکید کنند.

اقتصاد مقاومتی 9
موانع تحقق 

درباره موانع تحقق اقتصاد مقاومتی از عوامل  ایجاد فضای منفی 
مطالبی  و  نکات  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری  جذب  برای 
عنوان و مشخص شد که برای موفقیت در این زمینه باید موانع 
برای سرمایه گذاران تسهیل  راه  برداشته و  سرمایه گذاری داخی 
شود؛ در این شماره به منظور کوتاه شدن بحث اجماال به دیگر 

موانع می پردازیم.
2. وجود موانع متعدد پیش روی تولید ملی: به عنوان دومین مانع 
تحقق اقتصاد مقاومتی، موانعی است که تولید را مختل و حداقل 
با مشکالت مواجه می کند؛ ازجمله: دشواری تامین بخشی از مواد 
بازار  رکود  تولید،  اولیه  مایحتاج  واردات  بودن  انحصاری  اولیه، 
به دلیل کانالیزه بودن بخشی  برای تولیدات  بازاریابی  و سختی 
مراکز دولتی،  پرداخت های  تاخیر  تولیدات،  به  نیازمند  مراکز  از 
تخریب بازار با واردات غیرالزم و اتفاقا استفاده بخشی از اداره های 

دولتی از کاالهای وارداتی و کم کیفیت و...
3. نبود فضای رقابتی در بخش تولید و توزیع در برخی از گروه های 
کاالیی:  فضای رقابتی زمانی ایجاد می شود که دست اندرکاران 
نظارتی، بی مالحظه اجازه ورود تولیدات غیراستاندارد را به بازار 
ندهند و از تولیدات استاندارد حمایت کنند و ارزش و امتیاز برای 
آن قایل شوند؛ کاالهای استاندارد با ارایه کدهای کیفیت معرفی 

 کنند نه مصداق.
دلیلش  یک  انسانی:  نیروی  بهره وری  سطح  بودن  پایین   .4
نیروی  دنبال  اینکه  جای  به  است  افراد  تخصص  به  بی توجهی 
کارآمد و توانمند باشند، در پی نیروی کم هزینه هستند که قاعدتا 

کم بهره و نا کارآمدند و نیز حمایت های نا بجا از نیروی کار و ...
سیاست های  تولید:  با  آن  تناسب  عدم  و  نقدینگی  افزایش   .5
غلط پولی و دپوی نقدینگی مشکلی است که برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی ایجاد زحمت می کند و...
بی هدف  نقدینگی های  وجود  سرگردان:  نقدینگی های  وجود   .6
در دست مردم به شدت مانع رشد تولید و دستیابی به اقتصاد 
قدرت  و  باشد  افراد  دست  پول  وقتی  که  چرا  است؛  مقاومتی 
استفاده صحیح از آن را نداشته باشند، نتیجه اش مشکل آفرینی 

در راه تولید است.
7. تورم باال و مستمر درکشور: این مورد درد بدخیم کشور است 
رابطه  این  اقتصادی است. در  نیازمند یک جهاد  با آن  و مقابله 
بر  را  راه  و  کرد  هدف دار  دقیق  برنامه ریزی  با  را  نقدینگی  باید 
تورم بی محابا بست و از درآمدهایی که از غیر از راه تولید حاصل 

می شود، به شدت جلو گیری کرد و... 
و  ارز  قیمت  بی ثباتی  ارزی کشور:  بازار  در  متعدد  اختالالت   .8
چند قیمتی بودن آن و افت و خیزهای مکرر و... از موانع مهم 

است. 
9. سطح باالی بیکاری و عدم اشتغال پایدار: تورم و رکودی که 
ثباتی  هیچ  از  که  کار  بازار  شرایط  هستند،  عامل  شکننده ترین 
برخوردار نیست و کار فرمایان را به این سمت کشانده تا قراداد 
سفید و بدون مدت با نیروی انسانی داشته باشند و تعطیلی مراکز 
تولید و صنعت، یکی پس از دیگری باعث افزایش بیکاری و باال 
رفتن نرخ بیکاری می شود و امان را از کارفرما و کارگر می ستاند.

ایجاد  عوامل  از  یکی  خود  که  مسکن  بازار  بر  حاکم  رکود   .10
از سرمایه های  بازار کار است و حتی بخشی  بیکاری و تعطیلی 
خالصه  و  است  کشانده  بی خاصیتی  و  ایستایی  به  را  ملی 
از  حاصل  درآمدهای  به  کشور  ساالنه  بودجه  شدید  وابستگی 
اجرای  عدم  پایدار،  و  مزمن  بودجه  کسری  خام،  نفت  فروش 
آزاد  راستای  در  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست های  کامل 
ناکارآمد، هدفمند  مالیاتی  نظام  سازی و خصوصی سازی، وجود 
نبودن یارانه ها علی رغم اجرای آن، ناکارآیی نظام پولی و بانکی، 
سیاست های  وجود  بورس،  درشاخص های  متعدد  نوسانات 
زیرساختی  و غیرهدفمند، ضعف های  ناکارآمد  تعرفه  و  حمایتی 
بهینه،  مصرف  الگوهای  فقدان  و  قطعات  تامین  گمرک،  و 
 مشکالت تامین کاالهای موردنیاز بخش تولید، وابستگی صادرات 
پتروشیمی،  و  گازی  نفتی،  میعانات  بخش  به  غیرنفتی 
مصرف کنندگان،  شده  تضییع  حقوق  از  موثر  حمایت   عدم 
و  تصمیم گیری ها  در  ضعف  ایجاد  موجب  که  مواردی 
برنامه ریزی های اقتصادی می شود، عدم پیشگیری در مواجهه با 
فساد مالی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی، فساد اقتصادی، 
برای  سنگین  مالیت های  اعمال  عدم  رویه،  بی  واردات  انجام 
یکی  عنوان  به  نیز  اداری  بروکراسی  غیرتولیدی،  فعالیت های 
کارهای  راه  یافتن  که  است  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  موانع  از 
 حمایتی را برای بهره برداری به موقع از پروژه های در دست اجرا 

می طلبد.
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«« یادداشت  مدیر مسئول

سیاست

مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان گفت: انقالب اسالمی 
و رسانه ملی از لحاظ ایستادگی در مقابل هجمه های سنگین 
چرا  است؛  منحصربه فرد  استکبار،  جهان  رسانه ای  امپریالیسم 
امپریالیسم  سنگین  هجمه های  مقابل  در  انقالب ها  دیگر  که 
رسانه ای، کمر خم کرده اند. به گزارش کیمیای وطن، مسعود 
اظهار  رسانه،  بسیج  روز  بزرگداشت  مراسم  در  احمدی  افزایی 
شهدای  به ویژه  شهدا،  خاطره  و  یاد  نگهداشتن  زنده  کرد: 
است. فرض  رسانه  اصحاب  همه  بر  رهبر  علی  شهید  رسانه، 

با تشریح شاخصه های رفتاری خبرنگار شهید علی رهبر،  وی 
پایه گذاری  را در عرصه رسانه  این شهید، سبک جدید  گفت: 
صدا  کل  مدیر  بود.  رسانه  خون نگاران  سبک  پایه گذار  و  کرد 
مهیج  گزارشی  سبک  کرد:  تصریح  اصفهان  استان  سیمای  و 
سرآمد  رزمندگان،  سایر  با  همراه  و  خبر  میدان  در  حضور  با 
شاخصه های شهید رهبر بود؛ همچنین بیان گزارش های خبری 
دیگر  از  فارسی،  و  عربی  زبان  دو  به  مقدس  دفاع  سال   8 در 

ابتکارات این شهید است. وی با بیان اینکه رسانه ها در دهه اول 
و درصدد  بودند  ملی  ثبت حماسه های  دنبال  به  انقالب صرفا 
تبدیل  با  آرام  آرام  گفت:  برمی آمدند،  مردم  حضور  انعکاس 
سخت خبرها  نرم،  نبردهای  به  دشمن  سخت  نبردهای  شدن 
ملی  رسانه  رسالت  زمان  این  در  و  می شد  تبدیل  نرم خبر  به 
باید  که  چرا  شد؛  حساس تر  و  پیچیده تر  انقالبی  مطبوعات  و 
می کردند. جریان سازی  حضور،  حماسه های  انعکاس  بر  عالوه 

وی افزود: جریان سازی در مقابل صدها شبکه معاند علیه اصول 
است.  امروز  انقالبی  رسانه  یک  اسالم، جزو شاخصه  و  انقالب 
است،  مستکبر  دنیای  دست  در  که  جهان  رسانه های  امروز 
عملکرد  بنابراین  می کند؛  عمل  تهاجمی  ابزار  یک  به عنوان 
است. ضروری  انقالبی  رسانه  یک  توسط  پدافندی  و  افندی 

احمدی  افزایی یادآور شد: انقالب اسالمی و رسانه ملی از لحاظ 
رسانه ای  امپریالیسم  سنگین  هجمه های  مقابل  در  ایستادگی 
انقالب ها  دیگر  که  چرا  است؛  منحصربه فرد  استکبار  جهان 

خم  کمر  رسانه ای،  امپریالیسم  سنگین  هجمه های  مقابل  در 
ایران  اطراف  فرهنگ کشورهای  اینکه  تشریح  با  وی  کرده اند. 
خورده اند  شکست  امروز  هستند،  ناسیونالیستی  بر  مبتنی  که 
دشمن،  شناخت  گفت:  شده اند،  تبدیل  تکفیری  فرهنگ  به  و 
بعد رسانه و  نقاط قوت و ضعف در  ابعاد هجومی و همچنین 
برای اصحاب رسانه  انقالبی  تعریف شاخصه های جریان رسانه  
ضروری است. مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر دشمن بسیار پیچیده عمل می کند و 
به دقت حرکات رسانه های انقالبی و بسیجی را رصد می نماید، 
اضافه کرد: حرکت تو در تو، یک حرکت رسانه ای مؤثر و کارآمد 
علیه دشمن است؛ در حال حاضر معتقدیم عصر ارتباطات پایان 
خاطر  وی  است.  اطالعات  انفجار  عصر  امروز  و  است  پذیرفته 
نشان کرد: متولیان عرصه رسانه و فرهنگ در کشور باید بدانند 
برای یک حرکت کارآمد و مؤثر در مقابل هجمه های سنگین 
دشمن، فرهنگ و رسانه زیربنا است؛ همچنین حرکت رسانه ای 

بر اساس یک پیوست فرهنگی الزم و ضروری است که رهبر 
معظم انقالب با ابالغ پیوست فرهنگی 40 صفحه ای به رییس 
سازمان صدا و سیما، به ما آموختند. احمدی افزایی در پایان 
رسانه بسیجی را یک رسانه متعهد و متخصص دانست که بتواند 
دغدغه های جامعه اسالمی را رفع کند و برای اهداف یک جامعه 

اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران گام بردارد.

امام جمعه اصفهان:

همه رسانه ها باید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کنند

درباره  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  جانشین 
تنش های اخیر در منطقه گفت: نیروی دریایی ارتش، 

آمادگی مقابله با هرگونه تهدید منطقه ای را دارد.
غالمرضا  دریادار  امیر  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
از  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  داشت:  بیان  بی غم 
نیروی دریایی یک نیروی علمی، سیاسی، بین المللی 
یک  حاضر  حال  در  دریایی  نیروی  است.  نظامی  و 
نیروی علمی به لحاظ به روزرسانی تجهیزات نظامی 

و علمی است.
در  دریایی  نیروی  سیاسی  نقش  مورد  در  وی   
دیپلماسی خارجی خاطر نشان کرد: در بحث سیاسی، 
فرمانده های عالی رتبه نیروی دریایی در اجالس های 
بین المللی حضور دارند که نشان از توسعه دیپلماسی 

خارجی موفق نیروی دریایی دارد.
و  منطقه  در  اخیر  اتفاقات  مورد  در  بی غم  دریادار   
پیروزی  داشت:  بیان  عربستان  و  ایران  ارتباط  قطع 
خوش  استکبار  مذاق  به  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
نیامده و از هر راهی برای ناامن کردن منطقه استفاده 
چالشی  ایجاد  دنبال  به  انقالب  دشمنان  کند.  می 

جدید در منطقه برای ایران هستند.
 وی با بیان اینکه در دریا آمادگی کامل برای مقابله 
مقابله  برای  کرد:  عنوان  داریم،  تهدیدی  هرگونه  با 
با هرگونه تهدیدی در منطقه، آمادگی کامل داریم. 

دریای  و  فارس  خلیج  امنیت  نمی تواند  کس  هیچ 
عمان را دچار مخاطره کند.

 جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: برگزاری 
رزمایش ها و قدرت نمایی در آب های بین المللی برای 
بدانند؛ در  را  تا کشورها حساب خودشان  این است 

دریا از منافع کشورمان با قدرت دفاع خواهیم کرد.
 وی در مورد اینکه در برخی رسانه درخصوص بسته 
بود،  شده  منتشر  مطالبی  باب المندب  تنگه  شدن 
هیچ  المللی،  بین  کنوانسیون های  کرد: طبق  عنوان 
را مسدود  المللی  بین  آبراهه های  کشوری نمی تواند 
کند. ایران هم همچون سایر کشورها و طبق ضوابط 
بین المللی می تواند از تنگه باب المندب تردد کند.

این سوال که رزمایش  به   دریادار بی غم در پاسخ 
داشت:  بیان  برگزار می شود،  زمانی  والیت 94 چه 
رزمایش والیت 94 اواخر دی ماه در منطقه عمومی 
این  در  می شود.  برگزار  هند  اقیانوس  تا  چابهار 
گذشته  سال  به  نسبت  برگزاری  محدوده  رزمایش 

افزایش یافته است.
آزمایش  را  رزمایش  این  برگزاری  از  هدف  وی   
و  کارکنان  نظامی  توان  افزایش  نظامی،  تجهیزات 
هماهنگی بیشتر عنوان کرد و گفت: در این رزمایش 
و  رونمایی  نظامی  و  موشکی  تجهیزات  جدیدترین 

آزمایش می شوند. مهر

شرایط معافیت افراد از آزمون ورودی 
دوره های تحصیالت تکمیلی مشخص شد

شرایط  ملت،  خانه  در  مردم  نمایندگان 
معافیت افراد از آزمون ورودی دوره های 

تحصیالت تکمیلی را مشخص کردند.
به گزارش کیمیای وطن، نمایندگان در 
دی ماه   20 یکشنبه  روز  علنی  نشست 
جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
بررسی »طرح سنجش و پذیرش دانشجو 
در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور« 
رأی   117 با  را  الحاقی  ماده   1 تبصره 
موافق، 17 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع 

از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
و  آموزش  در کمیسیون  نمایندگان  الحاقی که  ماده  در  این گزارش  براساس   

تحقیقات آن را مورد بررسی قرار داده اند، آمده است:
 سهمیه های مصوب مجلس شورای اسالمی و انقالب فرهنگی برای دوره های 

تحصیالت تکمیلی، کماکان به قوت خود باقی است.
ذکر  رسانده اند  تصویب  به  نمایندگان  که   1 تبصره  در  همچنین    

شده است:
 افرادی که براساس قوانین و مقررات جاری کشور، از شرکت در آزمون ورودی 

تحصیالت تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
 یادآور می شود که تبصره 2 این ماده الحاقی که در مورد سهمیه بسیجیان فعال 
تحقیقات  و  آموزش  نمایندگان کمیسیون  از سوی  بود،  وزیران  مصوب هیئت 

مجلس حذف شد.

تاریخ  در  معروف  تومانی  میلیارد   3000 اختالس  از  بعد   
اقتصادی کشور که پای چند بانک در میان بود، این بار یکی از 
این بانک ها تا پای اختالس حدود 1000 میلیارد تومانی پیش 
اختالس 3000  آثار  هنوز  وطن،  کیمیای  گزارش  به  رفت.  
میلیاردی که در سال 1390 از آن پرده برداشته شد، از میان 
نرفته و حتی برخی متهمان آن پای محاکمه ننشسته اند که 
شبکه بانکی باز هم درگیر تهدید به اختالسی نزدیک به یک 
سوم رقم قبلی شد. اخیرا معاونت اقتصادی وزارت اطالعات 
گزارشی در حوزه تخلفات اقتصاد کالن منتشر و اعالم کرد که 
باندی در صدد اختالس و انتقال مبلغ 860 میلیارد تومان از 
یکی از بانک ها برای تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده اند که با 
همکاری مدیر عامل و حراست بانک و تالش سازمان اطالعات 

استان تهران دستگیر شدند.
این گزارش وزارت اطالعات مهر تاییدی بود بر اعالم چندی 
پیش وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه با اقدام باند بزرگی که 
قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند که البته 

کشف و دستگیر شدند.
 ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 30 تیرماه امسال گزارشی 
به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از سوءقصد 
یک باند کالهبردار به هدایت خارج از کشور برای سوءاستفاده 
موضوع  این  بود؛  ملی  بانک  جمله  از  بانک ها  حساب های  از 
بالفاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطالعات استان 
تهران منعکس و طی حدود سه ماه موضوع با مدیریت بانک 

اطالعات  سازمان  و  بانک  بازرسی  حراست،  همکاری  و  ملی 
استان تهران اقدامات و تماس های آنها بررسی شد. این باند در 
روزهای ابتدایی آبان ماه قصد داشت که از طریق معاون یکی از 
شعب بانک، مبالغ کالنی را به حساب چند صرافی جهت انتقال 
بعدی به حساب های دیگر واریز کند که با توجه به تمهیدات 
قبلی بانک، تمام حساب ها مسدود و اعضای آن توسط سازمان 
اطالعات تهران بازداشت شدند؛ در حالی که این گروه هیچ 
گونه اطالعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطالعات 

تهران نداشتند.
و  سوءاستفاده  این  عامل  افراد  برای  که  است  حالی  در  این 
خانواده آنها ویزای شینگن جهت خروج از کشور نیز اخذ شده 
بود و قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا 

انتقال وجوه را تکمیل کنند و از کشور خارج شوند.
با  کرده اند  اعالم  اطالعات  وزارت  و  اقتصاد  وزارت  که  آنطور 
سازمان  مشارکت  همچنین  و  ملی  بانک  سوی  از  تدابیری 
ملی  بانک  و  شد  خنثی  ماجرا  این  تهران  استان  اطالعات 
با  بود  نزدیک  تومانی که  میلیارد  اختالسی حدود 1000  از 

مشارکت یکی از معاونان شعب آن انجام شود، گریخت.
بانک های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  ملی  بانک  حالی  در 
کشور بار دیگر تهدید به سوء استفاده بزرگ شد که در ماجرای 
بانک های دیگر  تومانی هم در کنار  اختالس 3000 میلیارد 
خبرها  آخرین  که طبق  به طوری  بود؛  متضرر شده  درگیر، 
هنوز هم تمامی طلب این بانک از گروه آریا کسب نشده است.

ناکامی اختالس 860 میلیاردی از یک بانک آماده مقابله با هرگونه تهدید در منطقه هستیم

مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان:

جریان سازی در مقابل صدها شبکه معاند اسالم، شاخصه یک رسانه انقالبی است
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صبح شنبه این هفته اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
برخی نقاط ضعف و قوت طرح های عمرانی بزرگ شهر، سخنان خود 

را آغاز کردند.

«« بازدید از طرح های بزرگ عمرانی شهر
شهر  اسالمی  شورای  رییس 
اصفهان در نطق پیش از دستور 
هفته  این  علنی  جلسه  در  خود 
گفت:  اصفهان  اسالمی  شورای 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
دیدار با ائمه جمعه سخنان مهمی 
به ویژه   - انتخابات  باب  در  را 
رعایت حقوق مردم و حق الناس 
به  که  ایراد کردند  انتخابات-  در 

خالصه ای از آن اشاره می کنیم. 

موارد زیادی در مورد حق الناس بیان شده مانند احترام به جان و مال 
مردم؛ به این معنا که به جان و مال مردم ضرر نرسانیم و کاری نکنیم 
که ضرری به جان مردم وارد شود یا دیگران از رفتار ما آسیب ببینند. 
از  باید  بنابراین  است؛  موارد حق الناس  از  هم  مردم  آبروی  به  احترام 
هر کاری که سبب هتک حرمت دیگران می شود، پرهیز کرد؛ چرا که 
آخرت  در  عذاب  و  دنیا  در  گرفتاری  سبب  حق الناس  نکردن  رعایت 

می شود.
و  مالی  اداری  معاون  و  شهرداری  عمران  حوزه  از  افزود:  امیني  رضا 
مدیریت امور مالی شهرداری تشکر مي کنم؛ طی بازدید سه ساعته ای 
که روز گذشته از طرح های بزرگ عمرانی میدان استقالل، میدان 25 
بین المللی  همایش های  سالن  و  آزادی  میدان  اشکاوند،  تقاطع  آبان، 
آیت اهلل خامنه ای داشتیم، شور و نشاط در کارگاه ها مشهود بود که از 

تمام دست اندرکاران تقدیر و تشکر می کنیم.
امینی تصریح کرد: ساختمان هایی که در معابر اصلی اقدام به ساخت 
به  را  شهری  منظر  و  سیما  ماه ها  مناسب،  پوشش  بدون  و  می کنند 
شکل نامطلوبی درمی آورند و موجب نارضایتی مردم می شوند، باید از 
بازنگری  مورد  و خدمات شهری  معاونت شهرسازی  طریق حوزه های 
جدی و برنامه ریزی مناسب قرار بگیرند. بعضی از ساختمان های شهر، 
مناظر  مردم مجبورند  و  تبدیل شدند  نمادهای زشتی  به  سال هاست 
زشت آن را تحمل کنند.وی افزود: خدمات شهری، شهرسازی و سازمان 
زیباسازی باید به صورت جدی در این زمینه وارد شوند و خصوصا برای 
روزهای نوروز برنامه جامعی برای زیباسازی محیط های کارگاهی سطح 

شهر فراهم شود و به اجرا درآید.
فاضالب  شبکه  ضروریست؛  اصفهان  در  شهری  فاضالب  شبکه  ایجاد 
اصفهان سالهاست که دچار فرسودگی شده و هر از گاهی گوشه ای از 

شهر با مشکل جدی مواجه می شود.
بارها  گذشته  سال های  در  کسری  خیابان  ابتدای  بزرگمهر   خیابان 
و بارها شکافته شده و مورد ترمیم قرار گرفته و هر روز نیز احتمال 

اشکاالت جدیدی وجود دارد.
مدتی قبل نیز خیابان شیخ صدوق به مشکل مشابهی برخورد و امروز 
امیدواریم پیش  است؛  ایجاد شده  بهایی مشکل  هم در خیابان شیخ 
با مشکل جدی دیگری مواجه شود، مسئوالن مربوطه  اینکه شهر  از 
اقدام برای پیش بینی شبکه جدید فاضالب شهری   با حمایت دولت، 

 کنند.

««  صرفه جویی در هزینه ها در سازمان میراث فرهنگی
شهرسازی،  کمیسیون  عضو  خدمات   و  عمران  معماری، 
شهر  اسالمي  شوراي  شهری 
اصفهان، ضمن تشکر از شهردار 
مدیران  و  معاونان  و  اصفهان 
برنامه  ارایه  جهت  شهرداري 
اصفهان 1400، گفت:  امیدوارم 
که در محقق کردن این برنامه 

موفق باشند.

نور اهلل صلواتي در ادامه بیان کرد: از تمام دست اندرکاران، از مدیریت 
و  فرهنگي تشکر مي کنیم  میراث  و مسئوالن  و مدیریت شهر  استان 
به مجریان ذي ربط که در این شرایط تمام امور هماهنگ است، خسته 
نباشید عرض مي کنیم و می گوییم، باید حداکثر بهره برداري را داشته 

باشند.
فرهنگي  میراث  کل  اداره  کارشناسان  و  مدیریت  کرد:  تاکید  صلواتی 
باید مقداري در صرف هزینه ها توجه و دقت ویژه اي داشته باشند؛ در 
شهرداري کسب درآمد بسیار مشکل و همراه با عوارض خاص خودش 
باید در هزینه کردن آنها نهایت صرفه جویي را به عمل  است؛ قاعدتا 
آورد و در صدور دستورالعمل ها و نسخه هاي خود براي مترو معتدل تر 

و خداپسندانه تر عمل کرد.

وی گفت: به صورت قطعي راه هاي بهتر و منطقي تر وجود دارد؛  با توجه 
به سابقه اجرایي نیم قرن در امور عمراني استان و شهر عرض مي کنم 
که مي توان با طراحي هاي مناسب تر و اقتصادي تر و با رعایت مهندسي 

ارزش به خواسته هاي اصلي رسید.
عضو کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری شوراي 
اسالمي شهر با اشاره به اینکه معضل آلودگي هوا هنوز بر سر شهر ما 
مانده است، گفت: از استاندار درخواست مي کنم که دستوري را براي 
و  اتوبوس ها  و  نظامي  دولتي،  فني خودرو هاي  معاینه  و  بازرسي  الزام 
میني بوس هاي سرویس کارخانه ها، اداره ها و دانشگاه هاي استان صادر 
کنند؛ قطعا اگر شهروندان مشاهده کنند که خودروهاي دولتي، نظامي 
و شهرداري هم مانند آنها ملزم به معاینه فني هستند، رغبت بیشتري 

به معاینه فني خودرو ها نشان مي دهند.
نوراهلل صلواتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رکود اقتصادي 
تاثیر  از کشور  قاعدتا  اصفهان هم  و شهر  نیست  انکار  قابل  در کشور 
براي  شهرداري  سوي  از  الیحه اي  که  مي کنم  پیشنهاد  لذا  مي گیرد؛ 
ارایه  به شوراي شهر  در شهرداري  پایدار  درآمد  مکانیزم هاي  طراحي 

شود؛ این درآمدهاي پایدار در تمام حوزه ها مي تواند محقق شود.
تعیین  اختیار شوراي اسالمي شهر در  به  توجه  با  بیان کرد:  صلواتی 
عوارض محلي، به نظر بنده با طراحي مناسب و تدریجي مي توان درآمد 

شهرداري ها را از تراکم فروشي تفکیک کرد.

«« شهر اسالمی، شهری امن و توسعه یافته است

نایب رییس کمیسیون شهرسازی،   
معماری، عمران و خدمات شهری 
با  اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي 
خالق  شهر  ویژگی های  بیان 
اسالمی گفت: شهر اسالمی، واژه ای 
دین  گسترش  از  پس  که  است 
اندیشمندان،  مدنظر  اسالم 
و  فیلسوفان  جامعه شناسان، 
متکلمان قرار گرفته است؛ همواره 

انسان به دنبال ایجاد یک شهر بهشتی در زمین خاکی بوده است.
بین  تعادل  و  انتظام  دنبال  به  اسالمی  شهر  افزود:  فالح   محمدرضا 
مجموعه عناصر تشکیل دهنده جامعه شهری و ایجاد توازن و هماهنگی 
در عموم ساختارها، رفتارهای افراد و سامانه های شهری است تا در سایه 
تعالیم آسمانی، آرامش و آسایش توام با تسخیر طبیعت و شکوفاترین 
شهروندان را در زیستگاهی آباد و خدامحور تربیت کند؛ شهر اسالمی 
شهری امن، توسعه یافته، خالق، هوشمند، نوآور، حافظ محیط زیست، 

زیبایی، پاکی و آبادانی و عمران است.
فالح تاکید کرد: شهر اسالمی، شهري با حاکمیت دین و قوانین الهی در 
سه قلمرو اقتصادی، کالبدی و اجتماعی است که سبب رشد و شکوفایی 
شهروندان و ساکنان آن مي شود و بستری برای تعالی انسان است؛ اگر 
از  را  زیبایی  و  بودن  و دوستدار کودک  علم  و  و هوشمندی  خالقیت 
شهر اسالمی جدا کنیم، شهر اسالمی چیزی جز مسجد، گنبد،  مناره، 

حسینیه، تکیه و نمادهای مذهبی نخواهد بود.
نایب رییس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری 
به همت شهرداری  سال 88  در  گفت:  اصفهان  اسالمي شهر  شوراي 
اصفهان، همکاری و همراهی حوزه علمیه و دانشگاه اصفهان و مدیران 
استان، دبیرخانه دایمی شهر اسالمی تشکیل شد تا مطالبات و منویات 
رهبر معظم انقالب را در تحقق شهر اسالمی پیگیری و محقق کند. 
با  اما متاسفانه  این زمینه صورت گرفته است؛  نیز در  اقدامات خوبی 
تغییر مدیریت، دبیرخانه شهر اسالمی که افتخاری برای شهر اصفهان 

محسوب می شد، تعطیل شد.
پنجم  برنامه  براساس  که  شهرداری  از  کرد:  تصریح  فالح  محمدرضا 
برنامه   ،1404 چشم انداز  سند  به  دست یابی  راستای  در  و  توسعه 
راهبردی 1400 شهر و تحقق یکی از محورهای آن، خود را به سیاست 
هویت اسالمي- ایرانی پایبند می داند و با توجه به ارزش های اجتماعی 
حاکم بر جامعه می کوشد تا تجلی بخش صفات شهر اسالمی- ایرانی در 
شهر اصفهان باشد، تقدیر و تشکر مي کنیم. این امر  اصفهان را با صنعت 
شهر اسالمی که مهد عالمان و نخبگان، مسجد محور، الهام بخش و 

مظهر تمدن نوین اسالمی است، معرفی می کند. 
فالح تاکید کرد: امیدوارم سمت و سوی حرکت های مدیریت شهری 
در این خصوص شعاری نباشد و با اعتقاد به سمت تحقق شهر اسالمی 

گام بردارند.
وی درخصوص رسیدگی به مناطق محروم گفت: برخي از اعضاي شورا 
و مدیران شهرداری که در عمل اعتقادی به محرومیت زدایی از مناطق 
محروم ندارند، بهتر است در مناطق محروم حضور پیدا نکنند تا شرمنده 
مردم مناطق محروم نشوند؛ معنایی ندارد مبالغی را هر چند ناچیز - که 
 - است  دیده  مناطق  بودجه  در  محرومیت زدایی  برای  شورا  سوی  از 
مناطق  شهرداران  کند.  پرداخت  اکراه  و  با سختی  مرکزی  شهرداری 
اراضی در مسیر  مالکان  با  تا  ماه و چندین جلسه می گذارند  چندین 
خیابانی توافق صورت گیرد؛ اما متاسفانه زماني که مالک با عدم پرداخت 
از سوی شهرداری مواجه می شود، از توافق سرباز می زند و دیگر مالکان 

نیز به شهرداری اعتمادی پیدا نمی کنند.

««توجه به ایمنی در پمپ بنزین ها
رییس کمیسیون عمران، معماری و 
شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
از  برخی  اخیرا  گفت:  اصفهان 
شهروندان به شورای شهر مراجعه و 
بیان می کنند که شهرداری مناطق 
انجام شده نماي  برای مغایرت های 
دستورالعمل های  با  ساختمان 
اقدام  جریمه  اخذ  به  مربوط، 

می کنند.

عبدالرسول جان نثاری افزود: تا آنجایی که بنده اطالع دارم، شورای شهر 
موضوع  این  باید  است.  نداشته  موضوع  این  برای  مصوبه ای  هیچ گونه 

بررسی و با آن برخورد شود.

با شهرداری گفت:  مرتبط  رسانه های  از  برخی  به  انتقاد  با  جان نثاری 
موارد  مصاحبه ها  و  اخبار  انعکاس  در  های شهرداری  رسانه  متاسفانه 
انتقاد را حذف یا کم رنگ منعکس می کنند. قطعا بیان انتقادات می تواند 
سبب رشد و تعالی شود و امیدواریم رسانه های شهرداری رویکرد خود 

را تغییر بدهند.
هستیم؛  کوچک  بنزین هاي  پمپ  راه اندازي  شاهد  اخیرا  افزود:  وی 
ضمن تشکر از این اقدام درخواست بررسي موارد مربوط به ایمني این 
پمپ بنزین ها را دارم. در پمپ بنزین ها مواردي مانند نکشیدن سیگار و 
حتي روشن نبودن موبایل الزامی است و موارد ایمني به دقت کنترل 
مي شود؛ از سازمان آتش نشاني سؤال کردیم، اما هیچ گونه استعالمي 
از این سازمان در زمینه ایمني این پمپ بنزین ها نشده است. توجه به 

بحث مدیریت بحران در این پمپ بنزین ها نیز ضروري است.
اصفهان  اسالمی شهر  و گردشگری شورای  اقتصادی  عضو کمیسیون 
گفت: توجه به توصیه مجدد رهبر معظم انقالب در ارتباط با اقتصاد 
مقاومتی، آن هم در زمانی که از مسئوالن گرفته تا مردم، تمام توجهات 

آنها به سوی توافقات هسته ای بود، امری مهم و ضروری است.
رسول جهانگیری افزود: رهبر معظم انقالب امروز را می دیدند که آنها 
به  توافق،  از  پس  بتواند  ایران  کردند  می  که حس  را  هایی  راه  تمام 
وسیله آن رونقی در اقتصاد خود ایجاد کند، با بهانه گیری های مختلف 
بشناسند و قطعنامه علیه آنها صادر کنند؛ همچنین سیاستی پیاده کنند 
که قیمت نفت به پایین ترین نقطه خود، طی 11 سال گذشته برسد. 
در حال حاضر که به این واقعیت ها رسیدیم، تمام مردم و مسئوالن باید 
قرار  اقتصادی خود  را سرلوحه کار و سیاست گذاری  اقتصاد مقاومتی 

بدهند و توصیه های رهبر معظم انقالب را جدی بگیرند.
با اشاره به اینکه تمام مسئوالن باید در بودجه ریزی سال  جهانگیری 
1395 چه در مجلس شورای اسالمی و چه در شورای اسالمی شهر 
و شهرداری ها، به اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشند، گفت: تا زمانی 
که اقتصاد ما از درون پویا نشود، نباید چشم امید به بیگانگان داشته 
باشیم؛ چرا که آنها هم چشم دوخته اند که در دوران پساتحریم به منافع 
خود برسند و در این میان طرفی پیروز است که به اقتصاد درون خود 
متکی باشد؛ باید بودجه سال آینده شهرداری را براساس و پایه اقتصاد 
مقاومتی بنا کنیم. در این بودجه باید سیاست مدیریت هزینه و کاهش 
آن را داشته باشیم که در شرایط کنونی این موضوع یک نوع درآمد 

محسوب می شود.

 «« ایجاد طرح ترافیک شدید برای شرق اصفهان

بزرگ  پروژه  به  اشاره  با  اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي  رییس   نایب 
حال  در  اکنون  اشکاوند،  اصفهان  شرق  در  که  اصفهان  شهر  ورودي 
اجراست، گفت: به دلیل تردد بیش از حد وسایل نقلیه از این محور 
و آسفالت نامناسب محدوده این طرح، ترافیک شدیدی در این محور 
ایجاد شده است. با توجه به تردد بیش از حد خودرو ها در این محور 
باید آسفالت معابر این محدوده به سرعت انجام شود؛ بهسازي این مسیر 

امري مهم و ضروري است و باید در دستور کار قرار بگیرد.

الکترونیک در تاکسی های  وی تاکید کرد: سیستم هوشمند پرداخت 
شهر، تامین و براساس مصوبه شورای شهر در تاریخ 14 تیر ماه 1390 
مقرر شد که براي کاهش هر چه بیشتر تصدی گری سازمان تاکسیرانی 
بر پروژه کنترل و نظارت هوشمند و افزایش همه جانبه برنامه ریزی شود. 
با توجه به اینکه قشر زحمت کش تاکسي دار با سرمایه شخصي خود در 
این کالن شهر در حال خدمت رساني به مردم هستند، با انحصاري نشدن 

سیستم الکترونیک تاکسیراني، ایجاد امکان فعالیت براي چند شرکت 
ارایه  و  کیفیت  افزایش  در  رقابت سالم  برای  زمینه سازي  یا موسسه، 
خدمات بیشتر و قیمت مناسب تر  تا چه میزان توانسته ایم به آنها کمک 
کنیم و چه تسهیالتی براي اجراي این سیستم هوشمند ایجاد کرده ایم. 
با وجود شرکت های متعدد و مختلف در ارایه این خدمات، چه موضوعی 
در کار است که باید انحصارا این شرکت وارد مناقصه شود و رانندگان را 
اجبار به خرید آن کنیم؛ بررسی ها نشان می دهد که نقض مصوبه آشکار 
است؛ چرا که با رقابت بین شرکت ها هم کیفیت ارایه دستگاه ها و هم 

قیمت آن مناسب تر می شود.

«« امیدواری برای شرایط سرمایه گذاری در اصفهان

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
شهر  اسالمی  شورای  ورزشی  و 
اصفهان گفت: با توجه به اینکه برنامه 
باالترین  عنوان  به   1400 اصفهان 
باید  بود،  خواهد  باالدستی  برنامه 
بودجه های  و  برنامه ها  مجموعه 
این  براساس  سازمان های شهرداری 

برنامه تدوین و برنامه ریزی شود.
به  توجه  با  آذربایجاني افزود:  اصغر 
باید  است،  تشکیل  حال  در  شهرداری  سازمان های  شوراهای  اینکه 
تصویب برنامه ها و بودجه های سازمان های شهرداری براساس برنامه 

اصفهان 1400 باشد.

آذربایجانی تاکید کرد: همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
ماه در آخر هفته جاری توسط شهرداری  در روزهای 23 و 24 دی 
ارایه شده مبنی  با توجه به گزارش های  در اصفهان برگزار می شود؛ 
بر حضور قابل توجه میهمانان بین المللی و ملی در حوزه های حمل و 
نقل عمومی، گردشگری، انرژی، فناوری اطالعات و صنایع دانش بنیان، 
شهرداری باید از ظرفیت برگزاری این همایش با توجه به فرصت های 
پساتحریم و فرصت های سرمایه گذاری اصفهان استفاده کند و با انعقاد 
تفاهم نامه های الزم شرایط سرمایه گذاری را در اصفهان بهبود ببخشد.

««درخواست از شهردار

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز گفت: خانه علوم، نه خانه فیزیک، 
نه خانه ریاضیات و نه خانه زیست شناسي است؛ بلکه خانه علوم است 

و باید به تمام علوم توجه داشته باشد.

مطیع  نباید  علوم  خانه  مسئول  مدیر  کرد:  بیان  زادهوش  عدنان 
عدالت  از خط  هزینه ها  پرداخت  در  نباید  و  باشد  خانه  یک  عامل  و 
بیشتري داشته  پرداختي  به خانه اي  قرار است  اگر هم  و  خارج شود 
اینگونه متأسفانه  اما  باشند؛  نوپا  هاي  خانه  باید  علي القاعده   باشیم، 

نیست.

زادهوش از شهردار درخواست کرد: هزینه هاي خانه را به تفکیک به 
شورا ارایه کنند تا در بودجه سال 95، شورا بر اساس عدالت عمل کند 
نه رفاقت. با توجه به اینکه پروژه اولویت هاي فرهنگي به اتمام رسیده و 
باید اولویت هاي مشخص شده  بودجه برنامه اي معاونت فرهنگي براي 
سال 95 خارج از این اولویت ها نباشد؛ همچنین از شهردار درخواست 
فرهنگي  متولیان  تمام  به  نامه اي  فرهنگی طي  اولویت های  می شود 

شهر، جهت هم افزایي و به نتیجه رسیدن اعالم شود.

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی بزرگ شهر اصفهان

 در آیین گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تکریم بازنشستگان آبفای استان
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در آیین گرامیداشت 
پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که 
جمعی از پیشکسوتان نیز در آن حضور داشتند، با تقدیر از زحمات 
زمان  از  شرکت  این  عامل  مدیر  اولین  عنوان  به  حجازی  مهندس 
 تاسیس، ایشان را به عنوان پدر آب و فاضالب نوین ایران نامگذاری

 کرد.
اینکه وظیفه ماست که در تکریم  بر  تاکید  با  امینی  مهندس هاشم 
و احترام به بازنشستگان و بزرگ ترهای شرکت آب و فاضالب کوشا 
باشیم، اظهار داشت: بدون نگاه های جناحی و سیاسی خود را سنگ 

زیرین آسیاب قرار می دهیم و از این عزیزان تقدیر می کنیم.
در  و  بوده  این شرکت  در  که  هر سمتی  در  فردی  هر  افزود:  امینی 
امر سقایی خدمت رسانی کرده است، در خور و شایسته تقدیر است و 
امیدواریم در عقبی هم عملکرد ساقیان مردم اصفهان، مورد پذیرش 

حضرت حق قرار گیرد.
 وی بیان داشت: با شور و عشق ناشی از این جلسات امیدواریم که 

بتوانیم از میراثی که از شما به ما به ارث رسیده، پاسداری کنیم. 

««آبفا میراث دار 50 سال خدمت رسانی
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم اینکه ما امروز 
میزبانی عصاره 50 سال خدمت رسانی آب و فاضالب مردم اصفهان را بر 
عهده داریم، خطاب به حضار گفت: ما میراث دار تجربیات شما هستیم 

و امیدواریم در راه اعتال و تکوین شرکت آب و فاضالب کوشا باشیم.
هاشم امینی در ادامه با اشاره به سالروز تاسیس شرکت آب و فاضالب 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت   1369 سال  در  گفت:  اصفهان  استان 
که  پیشینه ای  واسطه  به  کشور  در  شرکت  اولین  عنوان  به  اصفهان، 
این  تاسیس  به  توجه  با  مرور  به  اما  تاسیس شد؛  داشت،  در صنعت 
شرکت در بقیه استان ها، به جهت وسعت و گرفتاری هایی که داشت، 

عملکردش استمرار یافت و امروز این شرکت جایگاه خوبی را در بین 
امروز  کرد:  تصریح  امینی  داراست.  فاضالب کشور  و  آب  شرکت های 
می  تاسیسات  از  استفاده  زمان  از  سال  که 50  هستیم  شرایطی  در 
گذرد و نیم قرن است که این تاسیسات خدمات می دهند و قطعا دچار 
استهالک شده اند؛ ولی با وجود این موضوع با تالش شبانه روزی پرسنل 

این مشکالت مرتفع شده و به خوبی به مردم خدمت رسانی می شود.

«« ارایه بهترین خدمات توسط پرسنل شرکت آبفا
پیرامون  ادامه  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  عامل شرکت  مدیر 
خشکسالی های پی در پی رودخانه زاینده رود نیز گفت: با اینکه یکی 
از حیاتی ترین نقاط آب رسانی که همان چاه های فلمن هستند، خشک 
در  اصفهان  که  شد  اعالم  نیرو  وزارت  طرف  از  گذشته  سال  و  شده 
این  خدمت گزار  پرسنل  تالش  با  اما  برد،  می  سر  به  قرمز  وضعیت 
شرکت، توانستیم بهترین خدمات را به مردم به صورت تمام و کمال 
بدهیم. وی بیان داشت: در بحث انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری این 
شرکت، در شرایط خوبی به سرمی برد و تاکنون 700 میلیارد تومان 
قرارداد فاینانس داخلی و خارجی بسته ایم. امینی همچنین اعالم کرد: 
در این چندسال بیش از 100 مورد نشتی و حادثه لوله داشتیم، ولی 
با تالش کارکنان این شرکت مشکلی پیش نیامد و به خوبی توانستیم 
مسایل را رفع کنیم؛ جا دارد در شرایطی که اصفهان در شرایط کم آبی 
به سر می برد، از زحمات همه افرادی که در این زمینه تالش کردند، 

تشکر کنیم.
وی در پایان گفت: امیدوارم امروز توانسته باشیم به اندازه قطره ای هر 
چند کوچک، میراث دار امینی در جهت حفظ امانتی که به ما سپردید، 

باشیم و در هر خانه ای احترام را نهادینه کنیم تا جامعه ما الهی شود.



راه وشهرسازی استان اصفهان خبر داد:
 بهره برداری از  جاده  
 بیاضه – حاجی آباد تا 

پایان سال جاری
کیمیای وطن: محور بیاضه – حاجی آباد، محوری بین استانی 
است که در صورت تامین اعتبار الزم تا پایان سال زیر بار ترافیک 
خواهد رفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی 
عنوان  به  آباد  حاجی   – بیاضه  روستایی  محور  اصفهان،  استان 
یک راه فرعی درجه یک در شهرستان خور و بیابانک واقع شده 
که روستای بیاضه را در استان اصفهان به روستای حاجی آباد 

در استان یزد متصل می کند. حمیدرضا امیرخانی مدیر ساخت 
بیابانک  اداره کل گفت: شهرستان خور و  این  و توسعه راه های 
در شرقی ترین منطقه اصفهان واقع شده و با استان های خراسان 
احداث  منظور  همین  به  است؛  هم جوار  وسمنان  یزد  جنوبی، 
استانی  بین  محور  یک  عنوان  به  آباد  حاجی   – بیاضه  محور 
افزود:  وی  می کند.  ایفا  جاده ای  ارتباط  زمینه  در  مهمی  نقش 
این محور به طول 28 کیلومتر دراستان اصفهان در حال احداث 
است که با تامین اعتبارات الزم، پیش بینی می شود تا پایان سال 
به بهره برداری برسد. مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: 9 کیلومتر از این مسیر 
بی وقفه  تالش  با  نیز،  باقی مانده  کیلومتر   19 و  شده  آسفالت 
بر  اداره نظارت  انجام است. سعید خدابخشی سرپرست  درحال 
ساخت راه های روستایی اداره کل راه و شهرسازی نیز با اشاره به 
میزان اعتبارات هزینه شده در این مسیر اظهار داشت: این محور 
به عنوان یک محور بین استانی است که تاکنون 20 میلیارد ریال 
درآن هزینه شده و جهت تکمیل و انجام آسفالت سطحی آن 22 
میلیارد ریال دیگراعتبار مورد نیاز است. خدابخشی افزود: میزان 
حجم خاک برداری این پروژه 64 هزار مترمکعب و میزان حجم 
خاک ریزی آن 115 هزار متر مکعب است که در کل محور 25 
از عمده مشکالت  است. وی  احداث گردیده  دستگاه پل آب رو 
نبود  این پروژه را شرایط جوی موجود در منطقه و  موجود در 
به رغم وجود مشکالت،  اعتبارات مکفی دانست و تصریح کرد: 
این پروژه فعال و تا پایان سال جاری با انجام آسفالت سرد به 

بهره برداری خواهد رسید.

رد شهر و استانها 4

فرمانده انتظامي استان از دستگیري اعضاي باند پنج نفره اي که 
در هفت استان کشور اقدام به سرقت هاي مسلحانه مي کردند، خبر 
داد.  به گزارش روابط عمومي فرماندهي انتظامي استان اصفهان، 
سردار عبدالرضا آقاخاني اظهار کرد: کارآگاهان اداره عملیات ویژه 
کسب  پي  در  اصفهان  استان  انتظامي  فرماندهي  آگاهي  پلیس 
خبري مبني بر فعالیت گسترده باندي در زمینه راهزني و سرقت 
جاده  در  باال  مدل  خودروهاي  و  جاده اي  محموله هاي  مسلحانه 
– شیراز، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود  اصفهان 
قرار دادند. وي افزود: در بررسي هاي بیشتر مشخص شد که این 
باند خودروهاي مسروقه را پس از تغییر اصالت به مرزهاي شرقي 
کشور منتقل و قاچاق می کنند و در زمینه سرقت از صرافي ها و 
طالفروشي ها نیز فعالیت داشتند. فرمانده انتظامي استان اصفهان 
تهران،  فارس،  اصفهان،  استان هاي  در  مذکور  باند  اینکه  بیان  با 
البرز، چهار محال و بختیاري، بوشهر و هرمزگان نیز مرتکب اعمال 
مجرمانه شده بودند، گفت: پس از سه ماه کار علمي و تخصصي و 
اقدامات ویژه پلیسي، مخفیگاه آنان در یکي از شهرستان هاي استان 
شناسایي و کارآگاهان طي هماهنگي با مقام قضایي، سه نفر متهم 
این پرونده از جمله سرکرده باند را دستگیر کردند. آقاخاني افزود: 
کارآگاهان در ادامه با همکاري ماموران انتظامي استان فارس، دو 
نفر دیگر از همدستان متهمان را که در منزلي استیجاري در شهر 

شیراز سکونت داشتند، شناسایي و دستگیر کردند.
سرقت تحت عنوان مامور

فرمانده انتظامي استان از کشف تعدادي سیم کارت تلفن همراه، 
10 دستگاه گوشي تلفن همراه، تعدادي بي سیم، مدارک جعلي 
پالک  تعدادي  شناسایي،  و  هویتي  مدارک  شامل  سرقتي  و 
مواد  استعمال  ادوات  و  آالت  موتور،  شماره  اقالم هک  و  خودرو 
عدد   40 و  گرم  سالح  قبضه  دو  همراه  به  شیشه  نوع  از  مخدر 
فشنگ در بازرسي از مخفیگاه هاي متهمان خبر داد. وي با اشاره 
نشان  خاطر  مسلحانه  سرقت  فقره   17 به  متهمان  اعتراف  به 
خشن  مجرمان  از  و  سابقه دار  بومي،  غیر  همگي  افراد  این  کرد: 
مامور،  پوشش  از  نیز  خود  سرقت هاي  از  بعضي  در  و   هستند 

استفاده مي کردند.
توصیه مهم به شهروندان

فرمانده انتظامي استان با بیان اینکه تحقیقات بر سایر سرقت هاي 
ادامه  باند خشن و شناسایي مال باختگان همچنان  این  احتمالي 
با  این است که هنگام مواجهه  به شهروندان  دارد، گفت: توصیه 
از آن ها کارت  را مامور معرفي مي کنند، حتما  کساني که خود 
شناسایي و برگ ماموریت بخواهند و در صورت مشکوک شدن 
پلیس اطالع  به   110 تلفن  شماره  طریق  از  سریعا  را   موضوع 

 برسانند.

هشدار فرمانده انتظامي استان به مالكان منازل استیجاري
آقاخاني با بیان اینکه متهمان براي پیشبرد اعمال مجرمانه خود 
مختلف  استان هاي  در  ماهه  یک  مدت  به  منازل  اجاره  به  اقدام 

مي کردند، تصریح کرد: به مالکان منازل استیجاري هشدار مي دهیم 
که در هنگام اجاره منزل، دقت الزم را داشته باشند و در صورت 

مشکوک شدن بالفاصله مراتب را به پلیس اطالع رساني کنند.

فرمانده انتظامي استان اصفهان خبر داد:

دستگیری باند سارقان مسلح
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 « گشتی در اخبار

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان خبر داد:

همکاری اوقاف برای احیای آثار تاریخی کرمان
راستای  اوقاف در  با  فرهنگی  میراث  آغاز همکاری  از  فرهنگی کرمان  میراث  مدیر کل 
داد. محمود  تاریخی کرمان خبر  بافت  فرهنگی،  و  تاریخی  ارزش  دارای  بناهای  احیای 
با  امور خیریه استان کرمان،  اوقاف و  اداره  وفایی در جلسه مشترک میراث فرهنگی و 
اداره  اولویت های  از  تاریخی  اماکن  احیا، مرمت، مستندسازی و ثبت  اینکه حفظ،  بیان 
میراث فرهنگی استان است، گفت: بخشی از بناهای با ارزش فرهنگی و تاریخی استان، 
موقوفه اند که برای فعالیت های مرمتی و مستندسازی آن ها، نیاز به همکاری با اداره کل 
اوقاف استان است. وی به رویکرد خوب و ستودنی اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمان 
در راستای این امر مهم اشاره و اظهار کرد: این دو اداره کل در راستای حفاظت، مرمت و 
احیای اماکن وقفی و بقاع متبرکه فصل جدیدی را آغاز کرده اند که این همکاری، احیای 
بناهای دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بافت تاریخی کرمان را به دنبال خواهد داشت. 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به فعالیت های بسیار 
خوب مرمتی مجموعه بازار کرمان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در مجموعه بازار 
بزرگ برخی از بناها وقف هستند، بنابراین می توانیم با همکاری اداره کل اوقاف آنها را 
مرمت و به اهداف مشترک دو دستگاه برسیم. وفایی در ادامه ضمن تشکر از مدیر کل 
اوقاف استان کرمان در راستای همکاری با این اداره کل افزود: تعدادی از بناهای تاریخی 
دارای ارزش فرهنگی و مذهبی هستند که اغلب آن ها نیز موقوفه اند و احیای آن ها از 
خواسته های اداره اوقاف و امور خیریه است؛ میراث فرهنگی می تواند در این زمینه اثرگذار 
باشد؛ به طوری که می توان طرح های مرمتی را در اختیار این اداره کل قرار داد و با حضور 

کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی به فعالیت های مرمتی پرداخت.

مدیر کل میراث فرهنگی یزد:
طرح ۵ ساله رونق گردشگری در یزد اجرایی می شود

پنج  از تدوین طرحی  یزد،  استان  مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ساله برای توسعه و رونق گردشگری در استان یزد خبر داد. محمدمهدی شرافت، در جلسه 
هماهنگی برنامه های نوروزی استان یزد اظهار داشت: سال 95 به عنوان سال »خوشامد 
به یزد« نام گذاری شده است؛ بر این اساس برنامه های ویژه ای در روزهای نوروز امسال، در 
یزد اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه طرحی نیز به منظور رونق و توسعه گردشگری 
برای  این طرح پنج ساله است و همه دستگاه های اجرایی آن،  افزود:  تدوین شده است، 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  داشت.  خواهند  همکاری  طرح  این  اجرای  و  تحقق 
دستی و گردشگری استان یزد بیان کرد: در ایام نوروز امسال، در مرکز استان یزد و همه 
شهرستان های استان، جشنواره ها، نمایشگاه ها و بازارچه های صنایع دستی برگزار خواهد 
شد. وی، رسیدگی به سیمای بصری شهرها و نظافت و آراستگی، ارایه بسته های سفر در 
قالب تورهای کویرنوردی و تورهای داخل شهر توسط دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، 
بهره برداری از تاسیسات گردشگری جدید تا پایان سال جاری، توجه و تاکید مستمر بر 
ارایه خدمات بهینه توسط واحدهای اقامتی و پذیرایی و نظارت ویژه در این راستا، همچنین 
برگزاری جشن بزرگ نوروزی را از برنامه های استان برای استقبال از سال نو اعالم کرد. 
شرافت خاطر نشان کرد: از آنجا که استان یزد به لحاظ بهره مندی از بافت های تاریخی 
بی نظیر، به ویژه بافت تاریخی شهر یزد، سرآمد سایر استان های کشور است، با ثبت جهانی، 

این بافت تاریخی، به عنوان پایتخت معماری ایران معرفی خواهد شد.

در دهه فجر
60 برنامه شاخص در چهار محال و بختیاری اجرا 

می شود
مدیر  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهار  محال  و بختیاری گفت: در دهه فجر امسال، بیش از 
60 برنامه شاخص در سراسر این استان اجرا می شود. جواد کارگران اظهار کرد: با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته در ایام دهه فجر سال جاری بیش از 60 برنامه شاخص فرهنگی 
هنری در چهار  محال  و  بختیاری برگزار می شود. وی افزود: مراسم 12 بهمن از برنامه های 
محوری دهه فجر است که امسال راس ساعت 10 صبح، در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد 
برگزار می شود. کارگران با اشاره به اینکه برنامه های دهه فجر امسال همانند سال های پیش 
با شکوه هر چه تمام تر اجرا می شود، ادامه داد: برگزاری جشن انقالب و عصر شعر، جنگ 
شادی و اجرای موسیقی از دیگر برنامه های ایام اهلل دهه فجر سال جاری در چهار  محال  و  
بختیاری است. وی ادامه داد: اکران فیلم های سینمایی انقالب یکی از برنامه های اجرایی 
کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر امسال در این استان است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهار محال و بختیاری از برگزاری نمایشگاه های هنری و عصر شعر انقالب در شهرکرد خبر 
داد و خاطر نشان کرد: در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های دهه فجر همکاری 
سایر کمیته  های مرتبط نیز الزم است. وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه عکس انقالب در 
نگارخانه شهید شهرانی شهرکرد، از جمله برنامه های مهم و شاخص دهه فجر در استان چهار 
محال و بختیاری است. کارگران گفت: عصر شعر در شهرستان کیار اجرا و نمایشگاه 35 اثر از 
هنر جویان رشته گرافیک در بخش پوستر گروهی نیز با تمهیدات صورت گرفته در ایام دهه 
فجر برپا می شود. وی ادامه داد: نمایشگاه تصویر انقالب در آینه مطبوعات و عصر شعر امام 

خمینی ) ره (، در دهه فجر امسال اجرا می شود.

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1041/94 خواهان مهدیه پدرام امیر آرش تاجیک داد خواستی مبنی بر:  نفقه به 
طرفیت عبداهلل تاجیک تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/11/24 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی 
پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه اول 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلفی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.مدیردفتر شعبه اول شورای حل اختالف 

اصفهان شماره: 28537/م الف
 آگهی  ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 774/94 خواهان حمید رضا مخلصی پور اصفهانی داد خواستی مبنی بر: مطالبه 
و جه به طرفیت فرج اله قنبری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ......... مورخه 94/12/9 ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه .... 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. درصورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 42 شورای حل اختالف 

شماره: 28531/م الف 
ابالغ

 : بایگانی  شماره   9309980358700723  : پرونده  شماره   9410100370202835  : ابالغیه  شماره 
930269شاکی داد خواستی به طرفیت متهم به خواسته لواط تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان )18 کیفری استان سابق( واقع در 
اصفهان -خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 4 اتاق 
450 ارجاع و به کالسه 9309980358700723 ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 1394/12/15 وساعت 
08/30 تعیین شده است. به علت مجهول  المکان بودن متهم ودر خواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
- جواد  گردد. منشی دادگاه کیفری شعبه 3 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان )18کیفری استان سابق( 

اسدی 28576/م الف
 دادنامه

پرونده:  شماره   1394/03/24  : تنظیم  تاریخ   9409970354100361 دادنامه:  شماره 
به  : جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان  بایگانی شعبه: 931237 شاکی  9209980358801818 شماره 
اتهام:  المکان  - خ منوچهری متهم: آقای حمید صادقی فرزند- - مجهول  - خ فردوسی  نشانی اصفهان 
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم بشرح زیر مبادرت بصد وررای مینماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حمید صادقی ) متواری( 
دائر بر تغییر کاربری غیر مجاز  اراضی کشاورزی به میزان 164 متر مربع از طریق احداث ساختمان و دیوار 
کشی موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان  با نمایندگی راضیه امینی دادگاه با عنایت 
به شکایت شاکی ،کروکی پیوست گزارش ماموران جهاد کشاورزی و دالیل پیوست اعم از تصاویر گرفته 
شده و عکسهای هوایی و عدم  حضور متهم و دفاع غیر موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته لهذا 
مستندا به مواد 1و3و10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ) اصالحی( نامبرده را عالوه بر قلع و 
قمع بنا و مستحدثات غیر مجاز محکوم به پرداخت سه برابر قیمت اراضی پس از تغییر کاربری 6 متر مربع 
1/600/000) یک میلیون و ششصد هزار ریال ( در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 10روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20روز قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر 

استان می باشد . و ایرج ربیعی -رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزائی اصفهان شماره : 28581/م الف
دادنامه 

 : پرونده  شماره   1394/10/10  : تنظیم  تاریخ   9409970352801364  : دادنامه  شماره 
9309980359500806 شماره بایگانی شعبه: 940802 شکات: 1. آقای اصغر نادری فرزند محمد 2.آقای 
عبدالرضا قربانی فرزند کریم هر دو با وکالت آقای کامران مرادی فرزند مصطفی به نشانی شهر کرد چهارا راه 
فصیحی نبش خیابان سعدی پالک 446 طبقه دوم متهم : آقای علی نصیری نسب فرزند خداداد - مجهول 
المکان  اتهام: کالهبرداری گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصد ور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای علی نصیری نسب فرزند خداداد دائر 

برکالهبرداری به میزان یکصد و هفتاد میلیون تومان )150میلیون تومان از شاکی اصغر نادی و 20 میلیون 
تومان از شاکی عبدالرضا قربانی( دردو مرحله موضوع شکایت آقایان نادی و قربانی هر دو با و کالت آقای 
کامران مرادی ، با توجه به اظهارات شکات ووکیل ایشان ، مستندات ارائه شده توسط ایشان ، شهادت شهود 
، نتیجه استعالم از اداره ثبت شرکتها و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی 
و رسیدگی نهایی حاضر نشده و الیحه ای ارسال نکرده است مجرمیتش محرر است و دادگاه به استناد ماده 
قانون مجازات  با رعایت ماده 134  ارتشاء اختالس و کالهبرداری و  قانون تشدید مجازات مرتکبین  یکم 
اسالمی وی را به تحمل دو فقره 7 سال حبس تعزیری و رد مبالغ فوق به هر یک از شکات و پرداخت مبلغ 
150میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت کالهبرداری از شاکی اصغر نادی و پرداخت 
مبلغ 20 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت کالهبرداری از عبدالرضا قربانی محکوم 
می نماید. بدیهی است صرفا مجازات اشد قابل اجراست. این رای غیابی  و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل و اخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد.  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان رضا تقی یار شماره: 28605/م الف
 

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه : 9410100353004833 شماره پرونده: 9409980365500449 شماره بایگانی شعبه : 
بر علیه وحید  امامی فرزند محمد دل شکایتی  نوریه  تاریخ تنظیم: 1394/10/10 شاکی خانم   940726
یعقوبی فرزند عبد الغفوربا موضوع ایراد ضرب بدون اثر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده  
وقت  که  گردیده  ثبت   104 940726 ک  کالسه  به  و  ارجاع  جزایی   104 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
رسیدگی آن 94/12/12 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز 
ماده 344 ق. آ. د. ک  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
متشاکی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری2-عرفان شماره : 28588/م الف
  آگهی ابالغ

شماره ابالغیه : 9410100361709215 شماره پرونده: 9409980361701011 شماره بایگانی شعبه : 
941110 تاریخ تنظیم: 1394/10/13 خواهان/ شاکی مهدی محمود آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
متهم احمد رضا صادقیان به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالب خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه 
ساختمان  نیکبخت-  شهید  خ  باال-  باغ  چهار  خ   - اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 2 اتاق  شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361701011 
ثبت گردید ه که وقت رسیدگی آن 1394/11/27 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
آیین دادرسی دادگاه های  قانون  به تجویز ماده 73  و  بودن خوانده/ متهم و در خواست خواهان/ شاکی 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه 

حقوقی شعبه 28دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان اصفهان - شماره: 28602 /م الف
آگهی ابالغ 

شعبه  بایگانی  شماره  پرونده: 9409980351500713  شماره   9410100351508633 : ابالغیه  شماره 
: 940788 تاریخ تنظیم : 1394/10/12 خواهان/ شاکی محمد بخشنده دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
متهم بهرام حسین پور به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک ومطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع  در اصفهان- خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت- ساختمان  دادگستری کل استان 
اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه 9409980351500713 ثبت گردیده. که وقت 
رسیدگی آن 1394/12/18 و ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
ودرخواست خواهان/ شاکی و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان شماره: 28579/م الف
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9410100353004834 شماره پرونده : 9009980359400860 شماره بایگانی شعبه : 
930144 تاریخ تنظیم : 1394/10/10 شاکی آقای اصغر محمدی فرزند حسین شکایتی بر علیه رسول 

امین الرعایا فرزند حفیظ اله مبنی بر کالهبرداری و معاونت در جعل و معاونت در استفاده از سند مجعول 
وبه  ارجاع  به شعبه 104 جزایی  نموده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
کالسه 930144 ک 104 ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 94/12/12 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن متشاکی وبه تجویز ماده 344ق .آ. د.ک و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
اتخاذ خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری2- عرفان  ووفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی 

شماره: 28587 /م الف
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه : 9410100350309480 شماره پرونده: 9409980350300727 شماره بایگانی شعبه : 
940824 تاریخ تنظیم: 1394/10/13 خواهان/شاکی محمد بخشنده دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم 
مجیدی احمدی نیا به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9409980350300727 ثبت 
گردید که وقت رسیدگی آن 1359/01/29 و ساعت09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و در خواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم  دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- مصطفی شبانی شماره:28578/م الف
آگهی ابالغ

شماره در خواست: 9410460362000006 شماره پرونده: 9409980362001170 شماره با یگانی شعبه: 
941204 تاریخ تنظیم: 1394/10/06 به نام خدا نظر به اینکه آقای محمد منتظر القائم متهم به فروش مال 
غیر و خیانت در امانت به شماره پرونده 941204 شعبه اول دادیاری دادسرای اصفهان می باشد.باتوجه به 
مجهوالمکان بودن و عدم حضور نامبرده در این شعبه حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می گردد و از متهم  دعوت بعمل می آید جهت 
رسیدگی ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوند و در صورت عدم حضور ، احضار 

یه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : 28586/م الف
 دادنامه

پرونده:  شماره   1394/10/13  : تنظیم  تاریخ   9409970352801371: نامه  داد  شماره 
با  یداله  فرزند  جمالی  محمدرضا  آقای  شاکی:  شعبه:940984  بایگانی  شماره   9409980358000777
وکالت آقای حمید رضا قناعت منش فرزند خداداد به نشانی خ شیخ صدوق شمالی خ کاخ سعادت آباد 
ساختمان و کال واحد دوم متهم: آقای مصطفی دانش - مجهول المکان اتهام: فروش مال غیر گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی  را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.رای 
دادگاه در خصوص اتهام آقای مصطفی دانش )متواری( دائر بر فروش مال غیر ) یکدستگاه پژو پارس مدل 
89 به شماره 77-534د 27 به مبلغ 26 میلیون تومان( موضوع شکایت آقای محمد رضا جمالی و با وکالت 
آقای حمید رضا قناعت منش،با عنایت به اظهارات شاکی، شهادت شهود ، مدرک ارائه شده توسط شاکی 
که رونوشت آن ضمیمه پرونده است و اینکه متهم علیر غم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و 
رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه به استناد ماده یکم قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 
فوق به شاکی و پرداخت معادل همان مبلغ در حق صندوق دولت محکوم می نماید. این رای غیانی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ و اخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو 

اصفهان رضا تقی یار شماره: 28604/م الف
 آگهی ابالغ

 : شعبه  بایگانی  شماره   9209980362001971  : پرونده  شماره   9410460362000005  : خواست  در  شماره 

921984 تاریخ تنظیم: 1394/10/06 به نام خدا نظر به اینکه آقای ساسان توکلی  متهم  به قدرت نمایی با چا قو به 

شماره پرونده 9219845شعبه اول دادیاری دادسرای اصفهان می باشد . با توجه به مجهوالمکان بودن و عدم حضور 

نامبرده دراین شعبه حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت دریکی از روز نامه های حاضر 

شوند و در صورت عدم حضور،احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره: 28585/م الف(

آگهی ابالغ

 : شعبه  بایگانی  شماره   9409980364601080 پرونده:  شماره   9410100354406451 ابالغیه:  شماره 

به طریفت  العابدین. شکایتی  زین  فرزند  احمدی سنگر  فهیمه   : : 1394/10/12 شاکی   تنظیم  تاریخ   940824

اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان  شهرستان  تقدیم  انفاق  ترک  به خواسته  علی  فرزند  متهم مسلم ضیائی 

اصفهان  در  واقع  سابق(  جزایی   118( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   118 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده 

شماره 457  اتاق   4 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   - نیکبخت  شهید  خ   - باال  چهارباغ  خ   -

رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980364601080 کالسه  940824ک118  بایگانی  به  و  ارجاع 

شا  خواست  در  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین   08:00 ساعت  و   1394/12/17 آن 

دادگاه  ودستور  مدنی   امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون    73 ماده  تجویز  به  و  کیه 

اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 

در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 

سابق(  جزایی   118( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   118 شعبه  گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر   وقت 

 شماره : 28582/ م الف

آگهی ابالغ

شماره در خواست: 9410460365600039 شماره پرونده: 9409980365600211 شماره بایگانی 
شعبه: 940211 تاریخ تنظیم : 1394/10/09 بسمه تعالی پیشنویس آگهی آقای علیرضا توکلی به 
اتهام خیانت در امانت دو...... ، از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940211 تحت تعقیب  است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیینه دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. دادیاری شعبه 37 دادسرای ناحیه 3 اصفهان علیرضا رجبی 
یاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و  استان اصفهان  شعبه 37 داد  مقدم دادگستری کل 

انقالب اصفهان 94/10/9 شماره: 28580/م الف
آگهی ابالغ

شماره   9109980350501200 پرونده:  شماره   9410100350511712 ابالغیه:  شماره 
جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو   1394/10/13 تنظیم:  تاریخ   911212 شعبه:  بایگانی 
گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  خانلر  خانم  مریم  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله 
شماره  پرونده  در  حقوقی   5 شعبه  از  صادر   9309970350500109 شماره  دادنامه  وفق  چون 
کیل  و  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  و  ریال  مبلغ 150/000/000  پرداخت  به  محکوم   911212
ده  ظرف  اید  شده  دولتی  عشر  نیم  و  هنری   امیر  آقای  له  محکوم  حق  در  کرد  دیر  خسارت  و 
اینصورت  نمایید در غیر  اقدام  به اجرای مفاد اجرائیه  این آگهی مهلت دارید نسبت  انتشار  از  روز 
نمود.  خواهد  اقدام  اجرایی  هزینه  با  مطالبات  وصول  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای  دایره 
طبرزدی  داوود  اصفهان-  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر   مدیر 

شماره: 28595/ م الف
ابالغ رای

کالسه پرونده اصلی: 249/94 شماره دادنامه : 94/6/28/471 مرجع رسیدگی کننده : شعبه سی و نهم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: هوشنگ محمدی به نشانی: اصفهان کهندژ -خ دکتر سیادت- کوی 
صدا بن بست -شاداب پ 113 خوانده: عباس علی اسحاقیان به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ 23/000/000 ریال به تاریخ 94/6/14 شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء 
از  با استعانت  اوراق پرونده ، شورا  با مالحظه  ، پرونده کالسه  269/94 مفتوح است.  کننده زیر تشکیل 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. ))رای شورا (( در خصوص دعوی هوشنگ 
محمدی به طرفیت عباس علی اسماقیان به خواسته مطالبه مبلغ 000/ 23/000/000 ریال موضوع یک 
فقره چک به شماره 149047بتاریخ /93/1/5 عهده بانک ملی به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تا خیر 
تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که دال لت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیر غم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته  و هیچگونه دلیل و 
مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی طروحه مبنی  بر برائت ذمه خویش بعمل نیاورده ، لذا شورا دعوی 
خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-51-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل  خواسته مبلغ دویست و 
پانزده هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسیده )1393/1/5( تا زمان 
رای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ، ظرف 20روز دیگر 
قابل تجدید خواهی در کم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. قاضی شعبه سی و نهم شورای حل 

اختالف اصفهان سید مهدی موسوی شماره: 28564/ م الف



پخش فیلم دختر شهیدبابایی با 
صدای پرستویی
نخستین فیلم بلند سلمی بابایی - دختر شهید 
نام »هم پرواز«  با  بابایی - در مقام کارگردان 
می شود.  پخش   16 ساعت  هفته  این  جمعه 
هست،  نیز  هم پرواز  تهیه کننده  که  بابایی 
شده  مطرح  کمتر  جانبازان  و  شهدا  معرفی 
اصلی  اهداف  از  را  مردم  به  هوایی  نیروی 
این  کرد:  اظهار  و  دانست  فیلم  این  ساخت 

فیلم تلویزیونی 95 دقیقه ای درباره خلبان جانباز محمد غالم حسینی 
است که در دوران دفاع مقدس و پس از سقوط هواپیما در منطقه 
نایل  جانبازی  درجه  به  و  افتاد  دموکرات ها  دست  به  کردستان، 
با صدای  این فیلم  اینکه گفتار متن  به  اشاره  با  بابایی  شد. سلمی 
براساس  تله فیلم  این  داستان  شد:  یادآور  است،  پرستویی  پرویز 
واقعیت است و همه اسامی و افراد حقیقی هستند. پیشتر مجموعه 
مستند نمایشی »آخرین پرواز« که درباره زندگی شهید بیژن بیک 
از شبکه  بابایی  تهیه کنندگی سلمی  و  به کارگردانی  بود،  محمدی 
دو به روی آنتن رفته بود. مجموعه تلویزیونی »هم پرواز« در هفت 
قسمت 40 دقیقه ای تولید شده که زندگی شهدا و جانبازان نیروی 
هوایی ارتش را به صورت داستانی به تصویر کشیده است. قرار است 
 مجموعه پنج قسمتی دهه اول اسفند ماه از شبکه یک سیما پخش

 شود.

 ترکیه اجازه حضور هنرمندانش
 را در ایران نداد

نیافتن  حضور  از  صادقی  قطب الدین 

تئاتر  جشنواره  در  »سپیدمند«  نمایش 
در  سیاسی  اوضاع  نابسامانی  دلیل  به  فجر 
ترکیه ای  هنرمندان  نیافتن  اجازه  و  ترکیه 
قطب الدین  داد.  خبر  ایران  به  سفر  برای 
قرار  که  تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  صادقی 

با نمایش »سپیدمند« در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر  بود 
حضور یابد، درباره انصراف این اثر نمایشی از جشنواره گفت: نمایش 
»سپیدمند« قرار بود به صورت محصول مشترک ایران و ترکیه در 
بخش بین الملل جشنواره روی صحنه برود. وی ادامه داد: متاسفانه 
دارد  ترکیه وجود  نابسامان سیاسی-نظامی که در  به دلیل شرایط 
دولت این کشور به هنرمندان این گروه نمایشی اجازه مسافرت به 
ایران را نمی دهد. دولت ترکیه حرکت یک اتوبوس هنرمند به ایران 
برای  آنها  امنیتی اجازه نمی دهد که  از لحاظ  را سیاسی می داند و 
حضور در جشنواره به ایران بیایند. به همین جهت گروه بازیگران و 
دیگر عوامل این نمایش روز گذشته با نهایت تاسف از من عذرخواهی 
اعالم فجر  تئاتر  جشنواره  در  حضور  از  را  خودشان  انصراف   و 

 کردند.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

در هنرسرای خورشید؛

نیوشا ضیغمی روی صحنه می رود
اجرای صحنه ای ملوداستان در روزهای 26 و 27 دی ماه در 

هنرسرای خورشید برگزار می شود. 
گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  برنامه  این  کارگردان  و  طراح 
برای  که  است  اجرای صحنه ای  نوع  یک  عنوان  داستان  ملو 

نخستین بار در ایران برگزار می شود. 
می کند؛  روایت  را  قصه ای  اجرا،  نوع  این  افزود:  جوادی  نیما 
نورپردازی  آواز،  با  همراه  متن  موسیقی  اجرای  با  همزمان، 
بیشتر قصه و  اثرگذاری  به  لباس نسبت  و  و طراحی صحنه 

پرداختن به حواشی آن توجه می کند. 
وی ادامه داد: می توان گفت که این سبک اجرا شبیه نوعی 
زنده در مقابل مخاطب  با تصاویر  نمایشنامه خوانی است که 
جهت  شده  شناخته  بازیگر  دو  حضور  از  وی  می شود.  اجرا 
اجرای ملوداستان در هنرسرای خورشید خبر داد و عنوان کرد: 
پرده نخست این برنامه توسط نیوشا ضیغمی به اجرای قصه 
»مه پاره« و بخش دوم آن به اجرای قصه »پادشاه و کنیزک« 
اسدی،  کامران  جوادی،  نیما  می پردازد.  محرابی  آشا  توسط 
برنامه هستند.  این  بازیگران  دیگر  از  نیز  بنکدار  علی  محمد 
عالقمندان می توانند جهت تهیه بلیت و تماشای این برنامه در 
روزهای 26 و 27 دی ماه به هنرسرای خورشید واقع در پل 

چمران، جنب شهرداری منطقه هفت مراجعه کنند.
تا 23 دی ماه برپاست؛

نمایشگاه عکس گروهی در سیتی سنتر
مجموعه ای از آثار » جشنواره عکس گروهی 2« در نگارخانه 

سیتی سنتر اصفهان در حال برگزاری است. 
مسئول برگزاری این جشنواره ضمن اعالم این خبر گفت: این 
جشنواره عکاسی با اعالم فراخوانی از هنرمندان عکاس دعوت 
کرد تا با ارسال آثارشان در موضوعات مختلف و به صورت آزاد 

در جشنواره شرکت کنند. 
از  آثار منتخب -که  از  نمایشگاهی  اینک  افزود:  عادل مدنی 
شده اند-  انتخاب  شده  دریافت  اثر  توجهی  قابل  تعداد  میان 
تماشای  را در معرض  اثر مختلف  برگزار شده که جمعا 60 

عالقه مندان قرار داده است. 
وی با اشاره به اینکه هنر عکاسی در زمینه برگزاری نمایشگاه 
با سایر هنرهای  فقیر است، عنوان کرد: عکاسی در مقایسه 
فقیر  نمایشگاه  برپایی  نظر  از  نقاشی  همچون  نمایشگاهی 
محسوب می شود و هنرمندان این رشته از حمایت هیچ ارگانی 
برخوردار نیستند و بالطبع حمایت مردم و مجامع هنری نیز 
شامل حالشان نمی شود. وی ادامه داد: در این جشنواره تالش 
شده تا ضمن نمایش آثار حرفه ای از عکاسان باسابقه، فرصتی 
هم برای ابراز وجود عکاسان تازه کار فراهم شود تا بتوانند با 
انگیزه ای که برایشان ایجاد شده در این زمینه به فعالیتشان 

ادامه دهند. 
نگارخانه  در  ماه  دی   23 تا  نمایشگاه  این  است،  گفتنی 
می توانند  عالقه مندان  و  است  دایر  اصفهان  سنتر  سیتی 
نمایشگاه این  از  بازدید  به  شب   10 تا  صبح   10 ساعت   از 

 بپردازند.

سخت  درباره اش  نوشتن  که  کسی  اسکندری  عبداهلل 
است و حرف زدن سخت تر. َعِبد سینمای ایران را همه 
دوست دارند؛ هر سینماگری که با او کار کرده، از خلق 
از استادی وی در  نیکوی او سخن گفته است؛ تمجید 

کارش که دیگر جای خود دارد. 
می گوید بچه جنوب شهر هستم؛ پا منبری ام و پای منبر 
آرزوهایی  موفقیت  و  سابقه  همه  این  با  شده ام.  بزرگ 
هم دارد که به آن ها نرسیده است؛ مثال »داش آکل« را 
دوست داشت گریم می کرد، که نشد. روبه روی آیینه که 
می ایستد شاعر می شود؛ به سینما که نگاه کنیم جا پای 
را خوب می بینیم. مگر می شود   غزل ها و قصیده هایش 
»هزار دستان« را دید و تصویر و چهره های شخصیت ها 
را  »کمال الملک«  می شود  مگر  نشود.  مجسم  ذهن  در 
جادوی  از  ناب،  بازی های  و  کارگردانی  از  پیش  و  دید 
اسکندری لذت نبرد. اینکه »روز واقعه«، »امام علی )ع(« 
و »مختارنامه« بدون حضور هنرنمایی َعِبد سینمای ایران 
چیزی کم داشت، پر بی راه نیست؛ خودش می گوید در 

این آثار، با عشق قلم را به دست گرفته است. 
«« گریم سه بعدی مختار نامه

بنده  اصال  می گوید:  نامه  مختار  سریال  درباره  خودش 
گریم این سریال را انجام ندادم و در آن زمان که این 
حسین  امام  پروژه  درگیر  بنده  می شد،  ساخته  سریال 
نبودم.  نامه«  »مختار  ابتدایی سریال  ماه  دو  بودم؛  )ع( 
زحمات این سریال را استاد مسعود ولدبیگی کشیده اند. 
در  متوقف شد؛  )ع(  امام حسین  فیلم  پروژه  بعد  کمی 
همین زمان عوامل مختار به دنبالم آمدند که من گفتم، 

نمی آیم. 
که  باش«  من  مشاوره  گفت:»بیا  میرباقری  داوود 
واقعا  اما  بدهم.  مشاوره  تا  پذیرفتم  تنها  نهایت  در 
من  کار  باشم؛  مشاور  تنها  سال   6 الی   5 نمی توانستم 
چیز دیگری بود. خودم پیشنهاد دادم اگر اجازه بدهید 
من  دارد،  قطعه  به  نیاز  که  را  بُعدی تان  سه  گریم های 
انجام دهم که از این موضوع استقبال شد. خدا را شکر 
باب جدیدی باز شد. مثال گریم کیانیان و و زخم ها نیز 
به  از من  اما زمانی که  بودند؛  نوع گریم  این  از  بخشی 
بد می شود؛  نوعی حالم  به  یاد می شود،  عنوان گریمور 
ولدبیگی ضایع می شود. من  استاد  حس می کنم حق 
تنها در این بخش بودم، اما زحمات بخش زیادی از کار 
بر عهده وی بوده است. البته از گذشته هم این کار را 
انجام می دادم، اما اسم نداشت. مثال در فیلم سینمایی 
»بایکوت« در صحنه ای که می خواهند مجید مجیدی را 

اعدام کنند، نگاهش به جنازه اش  به روی زمین می افتد 
تماشاگر  که  بود  قرار  می شود؛  باز  صورتش  کم کم  که 
را  بد شود؛ من صورت وی  این صحنه حالش  با دیدن 
قالب گیری کردم و به بچه ها گفتم مورچه های بزرگ که 
بیاورند؛  گیر  می گوییم،  کالسکه ای  مورچه  آن ها  به  ما 
گذاشتند؛  مجیدی  صورت  قالب  شکاف  داخل  را  آن ها 
مورچه ها  از  یکی  شد،  شروع  فیلمبرداری  که  زمانی 
چشم طفلک مجیدی را گاز گرفت. زمانی هم که گریم 
محمود بصیری در فیلم سینمایی »دست فروش« رابرای 
آمریکایی ها فرستادم، اصال فکرش را هم نمی کردند که 
بین 150 شرکت کننده،  باشد؛ در  ایرانی  این کار یک 

بنده جزو 10 نفر برتر انتخاب شدم.
«« گریم مورد عالقه

می گوید:  عالقه اش  مورد  گریم  درباره  اسکندری  استاد 
خواستم  می  وقتی  نگفته ام.  را  این  جایی  حال  به  تا 
وی  داشتم  عالقه  کنم،  گریم  را  نوری  شجاع  علیرضا 
مسیحی باشد که ما با وی حس جدایی نداشته باشیم  
که  تست هایی  زمان  در  باشند.  داشته  دوستش  همه  و 
خداییش  می کردم.  فکر  این  به  دایم  می دادم،  انجام 
آن  در  چیزی  می بینم،  را  آن  تصویر  که  همچنان 
دوستش و  چیست  نمی دانم  هم  خودم  که   است 

 داشتم. 
کارکرده ام،  من  چون  که  نیست  این  منظورم  واقعا 
بگویم.  برایتان  را  دل  رابطه  می خواهم  است؛  این گونه 
که  کردم  درست  گونه ای  به  هم  را  پیرزن دست فروش 
یهودی، مسیحی و هر فردی از هر آیینی فکر کند وی 
مادرش است. روز اول که فیلم نمایش داده شد، چند نفر 
به من گفتند که آیا این پیرزن مسیحی بود و من واقعا 
کیف کردم؛ گفتم: »آخیش، اونی شد که می خواستم.« 

حسی که در آن جاری شده است، منتقل می شود.
«« کارگردان مورد عالقه

اما  است؛  کرده  همکاری  بسیاری  کارگردانان  با  او 
خودش درباره کارگردان مورد عالقه اش می گوید: داوود 
اسالم  تاریخ  فیلم های  ساخت  در  میرباقری  میرباقری. 
و  مرز  این  تلف می کنیم.  داریم  را  او  واقعا  ندارد.  نظیر 
بوم در این مقطع از تاریخ چنین فردی را تلف می کند. 
که  شرایطی  در  اما  بسازد؛  دیگری  فیلم های  نباید  او 
می شود.  مجبور  می کند،  را  رفتار  این  وی  با  تلویزیون 
عاشقش  بخوانید،  را  فارسی«  »سلمان  فیلمنامه  اگر 
را بسازد؛ قول می دهم بین المللی  باید آن  او  می شوید؛ 
می شود؛ البته اگر این فیلم ساخته شود. میرباقری دیگر 

دارد پیر می شود؛ باید از او استفاده کرد.

به مناسبت تجلیل از استاد عبداهلل اسکندری

مردی برای تمام فصول

سیری در دنیای خرب 

کارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه
محمدحسین پسندیده

در بخش گذشته از گرایش شدید جوانان و نوجوانان 
نسبت به فضای سایبری گفته شد و بیان شد که این 
داشته  گروه  این  افکار  بر  می تواند  خطراتی  چه  فضا 
باشد. در بخش دوم به بیان ویژگی های فضای سایبری 
می پردازیم. امیدواریم این مقاله به کنترل بیشتر بر این 

فضا بینجامد.

بخش دوم 
ویژگی های فضای سایبری )شبکه های اجتماعی 

مجازی(:
1ـ جهانی و فرامرزی بودن: از ویژگی های منحصر 
ممتاز  رسانه ها  دیگر  از  را  سایبر  فضای  که  فردی  به 
می سازد، جهانی بودن آن است. هر فردی در دو نقطه 
از جهان می تواند از طریق آن به آسانی به جدیدترین 
تاکنون  جغرافیایی  مرزهای  یابد.  دست  اطالعات 
نتوانسته از گسترش روزافزون فضای سایبر جلوگیری 
کند. از این رو، هر نوع فیلتر و مرزبندی در برابر آن 

بسیار دشوار می نماید.
چنانچه  اطالعات:  آخرین  به  آسان  2ـ دستیابی 
بخواهید به آخرین مقاله، کتاب یا خبری که در زمینه 
یابید،  دست  شده،  منتشر  جهان  سطح  در  تخصصی 
سایبر  فضای  از  استفاده  راه  سریع ترین  و  ساده ترین 

است.
از فیلم، عکس، متن  3ـ جذابیت و تنوع: رسانه ها 
یا هر هنر دیگری برای جذاب کردن خویش استفاده 
می کنند و این ابزارها در فضای سایبری قابل دستیابی 
توان  فیلتری  و  نظارت  زمانی که هیچ  ویژه  به  است؛ 
ویژگی های  از  باشد.  نداشته  را  کردنش  محدود 
منحصر به فردی که در تنوع و جذابیت فضای سایبر 
بسزایی دارد، مشتری محوری محض است. در  تأثیر 
متون نوشتاری ارتباطی تنگاتنگ میان خوانندگان و 
نویسندگان وجود دارد که خواننده به راحتی می تواند 
از  بگذارد.  میان  در  نویسنده  شخص  با  را  خود  نظر 
فضا  این  در  ارزیابی  و  نظرسنجی  امکان  دیگر،  سوی 
بسیار آسان تر و روزآمدتر است و این توانایی را به داده 
محصوالت  کنندگان  عرضه  و  فروشندگان  پردازان، 
اینترنتی می دهد که از آخرین خواسته های مشتریان 

و مخاطبان خود مطلع گردند.
ارتباطات:  و  اطالعات  آزادی  4ـ 

آزادی  واقعی  معنای 
فضای  در  اطالعات 

محقق  سایبر 

که  را  اطالعاتی  نوع  هر  شما  رو،  این  از  است.  شده 
بدون  اقتصادی،  و  سیاسی  فرهنگی،  از  اعم  بخواهید 
محدودیت های حاکم بر دیگر رسانه ها، در فضای سایبر 
قابل دسترسی است. آزادی ارتباطی نیز از ویژگی های 
دیگر فضای مجازی است که در دیگر وسایل ارتباطی 

تا این حد قابل دستیابی نیست.

خصوصیات و عملکرد شبکه های اجتماعی:
ایمیل،  نویسی،  وبالگ  چت،  مانند  خدمات  ارایه  1ـ 
اشتراک  فایل،  اشتراک گذاری  ویدیو،  فوری،  پیام های 

گذاری عکس و غیره.
2ـ ساخت یک پایگاه داده از کاربران که باعث می شود 
حال  عین  در  بیابند؛  را  خود  دوستان  کاربران  تا 

اجتماعات مختلفی هم شکل می گیرند.
3ـ آزاد و بدون هزینه هستند.

)دیدگاه های  عالقه مندی ها  اشتراک گذاری  به  4ـ 
سیاسی یا فعالیت های تجاری، مذهبی، ملیت و مبتنی 

بر هویت و ....(.
و  اطالعات  گرفتن  برای  جدید  ترکیب سازی های  5ـ 

ارتباطات از قبیل اتصال به تلفن همراه.
6ـ اضافه کردن ویژگی های جدید را براساس نظرات 

کاربران دارند.
تنظیم  و  دسترسی  برای  کاربران  به  دادن  اجازه  7ـ 

قوانین و حفظ حریم خصوصی.
8ـ ایجاد جوامع و گروه های مختلف

9ـ فراهم کردن زمینه ای برای مالقات با افراد غریبه یا 
کسانی که به زمینه های مختلف مدنظر افراد، نزدیک 

هستند.
انسان در خانواده، فرایند جامعه پذیری را می آموزد که 
مجموعه ای از بایدها و نبایدها است و باالخره نقش هایی 
را در روابطش با دیگران یاد می گیرد. آنچه در خانواده 
ویژه  به  ارزش ها،  به  توجه  است،  برخوردار  اهمیت  از 
ارزش های  است.  اجتماعی  و  خانوادگی  ارزش های 
اجتماعی از اساسی ترین عناصر نظام اجتماعی هستند 
به  و  را کنترل کرد  آنها می توان جامعه  از طریق  که 
خانواده ها  بنابراین،  داد.  سوق  تعالی  یا  زوال  سوی 
و  شکل گیری  پیدایش،  موجب  که  را  عواملی  باید 
تقویت ارزش ها و ارتباطات خانواده و جامعه می شوند، 

بشناسند. )کفاشی، 1389(
مفهوم خانواده در کشور ما از معنایی وسیع تر برخوردار 
است؛ زیرا صمیمیتی که در خانواده ایرانی حاکم است 
در خانواده های بسیاری از کشورها از جمله غرب دیده 
و  فرهنگ  به  زدن  امروزه، شیوه های ضربه  نمی شود. 
هویت ملی یک کشور تغییر یافته است و دشمنان 
به  نرم افزاری  جنگ  طریق  از  می کنند  سعی 
فروپاشی بنیان خانواده و آرا و عقاید جوانان آن 

مرز و بوم نایل آیند. 
در دنیای ماشینی و شهری امروز که والدین 
فرصت چندانی برای صرف وقت با فرزندانشان 
بودن  فرزندی  تک  دیگر  طرف  از  و  ندارند 
راه  والدین ساده ترین  خانواده ها، موجب می شود 
را برای سرگرم نمودن فرزندانشان انتخاب  نمایند، 
بدین صورت که ابزارهایی همچون تلفن همراه، 
اختیار  در  را  اینترنت  و  رایانه شخصی  لپ تاپ، 
فرزند دلبندشان قرار می دهند تا او در اتاق خود به 

کار با آنها مشغول شود؛ حال آنکه فرزند تنها از نظر 
فیزیکی در محیط امن خانه به سر می برد؛ ولی در عمل 
از طریق این وسایل به ویژه اینترنت به دنیایی به مراتب 
بزرگتر از محیط پیرامونش قدم می نهد و با چیزهایی 
مواجه می شود که بسیاری از پدران و مادران از وجود 

آنها آگاه نیستند. 
و  الکترونیک  عرصه   در  نوین  فناوری های  گسترش 
رایانه در چند دهه  گذشته، موجب پدیدار شدن انواع 
از  رایانه ای  الکترونیکی  و  برنامه های  لوازم و  اقسام  و 
جمله اینترنت، تلفن همراه، ماهواره و ... در جهان شده 
است. انکارناپذیر است که این تحوالت و پیشرفت ها، 
زندگی بشری را چندین برابر آسان تر نموده است.  اما 
در آن سوی سکه، نمی توان از آسیب های ناشی از این 

فناوری های نوین غافل ماند. 
به طور کلي، گسترش اینترنت و شبکه های مجازی در 
جامعه موجب بروز فرصت هایي جهت افزایش آگاهي 
افراد شده  از  برخي  براي  اشتغال  ایجاد  و حتي  افراد 

است؛ ولي تهدیداتي نیز به همراه دارد. 
با وجود اینترنت، عالوه بر وجود دنیاي واقعي و الگوهاي 
ارتباط سنتي در آن، فضاهاي مجازي نیز ایجاد شده اند 
که نحوه  تولید، انتقال و مصرف اطالعات در آنها دیگر 
به شیوه  سنتي صورت نمي پذیرد و این الگوها، کامال 

دگرگون شده اند. 
پیامدهای گسترش فضای مجازی

دیگر  انواع  سایر  مانند  مجازي  فضاهاي  گسترش 
منفي  و  مثبت  آثار  و  پیامدها  پیشرفت ها،  و  تحوالت 
گوناگوني را در جامعه و زندگي کاربران این گونه فضاها 

ایجاد کرده است.
تسریع  و  تسهیل  مي توان  را  آن  پیامد  مثبت ترین   

ارتباطات و تبادل اطالعات دانست.
 منفي ترین پیامد آن را مي توان به خطر افتادن حریم 
پاشیدگي  از هم  و  آنها  افراد، منزوي شدن  خصوصي 

بنیان خانواده معرفي کرد.
 اصلي ترین علتي که مي توان براي بروز این پیامدهاي 
منفي بیان داشت، این است که در فضاي مجازي افراد 
دست  هم  از  کافي  و  شناخت صحیح  به  توانند  نمي 
مانند کودکان  نوجوانان عصر حاضر  و  یابند. کودکان 
با  تنها  که  که  نیستند  گذشته  نسل هاي  نوجوانان  و 
کارتون هاي  تماشاي  و  همساالنشان  با  کردن  بازي 
می شود  مواجه  چیزهایی  با  شوند؛  سرگرم  تلویزیوني 
آگاه  آنها  وجود  از  مادران  و  پدران  از  بسیاری   که 
نوجوانان  و  کودکان  این  تمامي  تقریبا  نیستند. 
آنها از  برخي  یا  فناوري ها  این  همه    از 

 برخوردارند. 
امروزه  آنچه  ابزارها،  این  وسیع  کاربرد  از  صرف نظر 
فعالیت هاي  از  وسیعي  بخش  و  یافته  وسیعي  کاربرد 
روزمره افراد را پوشش مي دهد، اینترنت و به تبع آن 

فضاي مجازي است.
اینترنت در بین 187  از   کشور ما از نظر بهره مندی 
کشور جهان رتبه 87 را دارد که بر اساس طبقه بندی 
به  متوسط  کشورهای  جزو  مخابرات  جهانی  اتحادیه 
شمار می رود. 35 درصد استفاده کنندگان اینترنت را 
میانگین صرف شده  و  تشکیل می دهند  قشر جوان 
برای اینترنت 52 دقیقه در هفته است. )صادقیان، 138

4(                                      ادامه دارد ...

سومین نشست صمیمانه مشاور فرهنگي و اجتماعي مدیر 
عامل شرکت با حضور حدود دویست نفر از همسران شاغالن 
بازرگاني،  اتاق  سالن  در  ماه  دي  هفتم  دوشنبه  مجموعه، 
صنایع، معادن و کشاورزي استان اصفهان برگزار شد.  مشاور 
فرهنگي و اجتماعي مدیر عامل شرکت با توجه به مصادف 
شدن این نشست با میالد حضرت رسول اکرم )ص( ابتدا به 
زندگي بانواني که در کنار ایشان نقش آفرین بودند، پرداخت 
و گفت: پیامبر مي فرمایند: من برانگیخته شدم تا بزرگواري 
و ارجمندي انسان را به حد کمال برسانم . این کالم نشان 
کمال  رشد،  به  کمک  ایشان  وجود  از  هدف  که  مي دهد 
ابتداي  از  است.  جهان  دو  هر  در  افراد  تعالي  و  انسانیت  و 
حرکت پیامبر و آغاز تبلیغ آخرین دین تا به امروز که 1400 
این دین همراه شدند و به  با  سال مي گذرد، عده کثیري 
آن ایمان آوردند . در این راستا نقش زنان در کنار پیامبر 
بسیار حایز اهمیت است. وي افزود : حضرت خدیجه )س(، 
نقشي بزرگ و رسالتي شاخص در تبلیغ و ترویج دین اسالم 
عرب  جامعه  در  توجه  قابل  و  نامي  فاخر،  بانویي  داشتند. 
فراواني  اجتماعي  و  شغلي  هاي  موفقیت  است  توانسته  که 
نمود،  برقرار  پیامبر  با  که  پیوندي  طي  وي  کند.  کسب  را 
را در وجود خود تجربه کرد و همه  تعالي عظیمي  رشد و 
ثروتش را که مي گویند بسیار قابل توجه بوده است، در َطَبق 
اخالص نهاد؛  از موقعیت ظاهري و اجتماعي خود گذشت و 
پشتیبان حکومت جهاني پیامبر )ص( شد. مهندس علمداري 
تصریح کرد: حضرت خدیجه )س( نه تنها در عرصه تجارت 
موفق بود، بلکه در ایفاي همه نقش هاي اجتماعي نمونه اي 
بارز و الگویي کامل به شمار می رفت؛ از این رو تاکنون در 
چون  شخصیتي  تربیت  است.  مانده  جاودانه  انسان ها  بین 
سالله  از  اسالم  پیام  و  امامت  نسل  که  )س(  زهرا  حضرت 
ایشان تولد یافت، خود مبین این موضوع است. زني که به 
جایگاهي رسید که با کمترین امکانات و در عین سختي و 
فقر فرزنداني فرهیخته چون حضرت امام حسین )ع(، امام 
حسن )ع( و حضرت زینب )س(  را در دامان خود پرورش 
داد. وي خاطر نشان کرد:  اگر خدیجه )س( تنها به ثروت و 
مقام اجتماعي خود توجه داشت، امروز نامي از ایشان برکره 

زمین نبود؛ چرا که باالخره این مال و ثروت در بین وراث 
تقسیم مي شد و پایان مي یافت؛ این ماندگاري حاصل شناخت 
و اداراک ایشان از جایگاه انسان است و لذا سبب شده در دنیا 

و آخرت جاودانه شوند.
«« مکتب اسالم و معنویت، براي زنان جایگاه ویژه اي 

قایل است 
این فعال فرهنگي ادامه داد: در صدر اسالم  زنان جزو اولین 
حضرت  ابتدا  پذیرفتند.  را  دین  دعوت  که  بودند  کساني 
خدیجه )س( و سپس حضرت علي )ع(؛ این نشان مي دهد که 
در مکتب اسالم و معنویت، زنان از همان ابتدا جایگاه ویژه اي 
بودند.  برخوردار  انتخاب  و  راي  از حق  و همچنین  داشتند 
ایشان در آغازین روزهاي تبلیغ اسالم و همچنین در محاصره 
داشتند.  بسزایي  نقش  افتاد،  اتفاق  پیامبر  بر  که  اقتصادي 
کمال حضرت خدیجه )س( در معرفت حضرت زهرا )س( 
نمود یافته است. مهندس علمداري درخصوص جایگاهي که 
پیامبر)ص( براي دختر خود قایل بودند، گفت: پیامبر که در 
کتاب آسماني از ایشان به عنوان رحمه للعالمین نام برده مي 
شود، دست دختر خود را مي بوسیدند و اهمیت ویژه اي براي 
ایشان قایل بودند. حضرت زهرا )س( نیز خانه نشین نبود و 
همواره در کنار پدر حضور داشتند؛ به نحوي که ایشان را اّم 
ابیها )مادر پدرش( نامیدند.  این اجازه نقش آفریني که پیامبر 
واالي  جایگاه  به  ایشان  شد  سبب  دادند،  خویش  دختر  به 

اجتماعي و معنوي برسند.
««اسالم زن را  مانند گوهري در صدف خواند 

بخشي  در  شرکت  عامل  مدیر  اجتماعي  و  فرهنگي  مشاور 
دیگر از سخنان خود، ضمن تاکید بر این اینکه اسالم مهد 
زن پروري است، اظهار کرد: سند این موضوع در اسالم، ادامه 
نسل پیامبر از حضرت فاطمه )س( است. در عصر جاهلیت 
که عرب ها دختران خود را زنده به گور مي کردند، پیامبر 
فاطمه را پاره تن خود خطاب مي کردند و همچنین از زنان به 

ریحانه تعبیر مي کردند. 
 در این دوران خورشید اسالم طلوع کرد و جایگاه ویژه اي 
را در دو نقش مساوي براي زنان و مردان اعالم کرد. اسالم 
با  تواند  مي  که  نمود  اعالم  در صدف  گوهري  مانند  را  زن 

رعایت حجاب و عفاف در همه عرصه ها نقش آفرین باشد. 
زن اگر خود را بشناسد، به گوهر وجود خود پي ببرد و بداند 
هدف از آفرینش او چیست و چه نقش و ماموریتي در عالم 
که  کرد  خواهد  آفریني ای  نقش  چنین  آنگاه  دارد،  هستي 
بر صحنه تاریخ ماندگار می شود. وي گفت: خداوند به زن 
امکان باروري، پرورش و تربیت داده است. از این رو پیامبر 
فرمودند: بهشت زیر پاي مادران است. این جمالت به نقش 
همه  دارد.  اشاره  متعال  خداوند  پیشگاه  در  زن  جایگاه  و 
مردان در دامان زن پرورش یافتند و در عرصه هاي مختلف 
مشغول به فعالیت هستند.  پس مي توان گفت، زن مکتب 
انسان پروري است. زنان در عصر حاضر در کنار فعالیت در 
زمینه هاي گوناگون، به عنوان یک حامي با پشتیباني عاطفي، 
روحي و رواني از همسر خویش و همچنین تربیت فرزندان 
نقش  مختلف  ابعاد  در  موفق  خانواده  یک  ایجاد  در  صالح 
اساسي دارند. مشاور فرهنگي و اجتماعي مدیر عامل شرکت 
در بخش دوم سخنان خود تصریح کرد: درکنار پوالدمردان 
عرصه صنعت، ما نیز مصمم هستیم با همکاري بانوان خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان در حوزه فرهنگ و ارتقای سطح 
فرهنگي این عزیزان در زمینه هاي مختلف اقدام کنیم. در این 
راستا نشست امروز نیز همچون برنامه هاي گذشته  با حداقل 
برنامه ریزي  و  یکدیگر  با  تعامل  آشنایي،  هدف  با  و  هزینه 
بانوان ذوب  توانمندي هاي  و  پتانسیل ها  از  بهره گیري  براي 
فرهنگي،  کارگروه  چهار  تاکنون  شد.  گرفته  نظر  در  آهني 
بانوان  افتخاري  با حضور و فعالیت  ورزشي، هنري و علمي 
هفته  از  و  انجام  آنها  در  نام  ثبت  و همچنان  تشکیل شده 
آینده نیز امور اجرایي آنها آغاز می شود. مهندس علمداري 
ضمن اشاره به اینکه شروع کالس ها و به طور کلي برنامه هاي 
این  شروع  کرد:  نشان  خاطر  است،  فوالدشهر  از  فرهنگي 
از شهرهاي شهرستان  امکانات،  با توجه به کمبود  برنامه ها 
لنجان است و سپس در استان اصفهان و مجموعه شفق نیز 
برنامه ها ادامه خواهد یافت. انشاءاهلل از این طریق بزرگ ترین 
کانون خیران فرهنگي ایران با پرچم داري بانوان ذوب آهني 
بهره مند آن  نتایج  از  جامعه  آحاد  همه  و  مي شود   تشکیل 

 خواهند شد. 

ویژه  درمانی«  »خانواده  تخصصی  کارگاه 
مشاورین و روانشناسان از سوی فرهنگسرای 
روابط  گزارش  به  می شود.  برگزار  خانواده 
عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، رییس فرهنگسرای خانواده ضمن 
درمانی  خانواده  گفت:  مطلب  این  اعالم 
مداخله ای است که بر تغییر تعامالت بین 
آن  در  و  است  متمرکز  خانواده  اعضای 
عنوان  به  خانواده  کارکرد  می شود  تالش 
واحدی متشکل از تک  تک اعضای خانواده 
بیان  سجادزاده  محمدصادق  یابد.  بهبود 
راستای  در  نیز،  خانواده  فرهنگسرای  کرد: 
بهبود روابط و کارکرد خانواده به برگزاری 
ویژه  درمانی«  »خانواده  تخصصی  کارگاه 
است. کرده  اقدام  روانشناسان  و  مشاوران 

وی در ادامه افزود: دکتر »حسن کریمی« 
و  خانواده  دپارتمان  علمی  هیئت  عضو 

نیویورک  آیونای  دانشگاه  در  درمانی  زوج 
بنیادین  مفاهیم  بیان  به  کارگاه  این  در 
استراتژیک  درمان  سیستماتیک،  رویکرد 
کوتاه مدت و درمان هیجان مدار می پردازد.

به  درمانی  خانواده  کارگاه  کرد:  اظهار  وی 
مدت دو جلسه هشت ساعتی همراه با ارایه 
گواهینامه از دانشگاه تهران، روز پنجشنبه و 
جمعه 24 و 25 دی ماه از ساعت 8 صبح تا 
17 بعدازظهر در محل فرهنگسرای خانواده 
شد:  یادآور  سجادزاده  شد.  خواهد  برگزار 
عالقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این 
کارگاه تا روز چهارشنبه 23 دی ماه فرصت 
دارند تا به محل فرهنگسرای خانواده واقع 
در خیابان جی، خیابان الهور، خیابان شهید 
مفتح، جنب ورزشگاه پیروزی مراجعه یا با 
حاصل تماس   32304030 تلفن   شماره 

 کنند.

روز  حافظ خوانی«  و  »مشاعره  برنامه 
چهارشنبه 23 دی ماه در باغ تجربه برگزار 
به گزارش روابط عمومی سازمان  می شود. 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، رییس 
ادبی  باغ  کانون  نشست  گفت:  تجربه  باغ 
حضور  با  شاعرم«  »من  عنوان  با  تجربه 
استاد »مصطفی هادوی« متخلص به شهیر 
شقایق به  متخلص  خبوشانی«  »زهره   و 

هفتگی  صورت  به   - معاصر  شعرای  از   -
کرد:  اظهار  زارعان  فریبا  برگزار  می شود.  
شعرخوانی اعضای کانون ادبی باغ تجربه و 
رفع اشکال از سوی اساتید حاضر در برنامه 
جمله  از  یکدیگر  با  همچنین  مشاعره  و 
برنامه های این نشست است که این هفته با 

محوریت »حافظ خوانی« و انجام مشاعره با 
اشعار حافظ برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: این برنامه روز چهارشنبه 
تا 10:30 صبح  ماه ساعت 8:30  23 دی 
عالمه  راه  چهار  واقع  تجربه  باغ  محل  در 
آقابابایی،  شهید  گذر  اتوبان  امینی،  کنار 
به  عالقه مندان  میزبان  غدیر  باغ  انتهای 
شعر و مشاعره است. وی تصریح کرد: برنامه 
کوه گشت خانوادگی نیز ویژه سالمندان روز 
تا   8:30 ساعت  از  ماه  دی   24 پنجشنبه 
10:30 با حضور مربی راهنما و بیان نکاتی 
در خصوص کوهنوردی برگزار می شود که 
تا روز چهارشنبه 23 دی ماه  عالقه مندان 

فرصت ثبت نام دارند.

جذابیت های فضای سایبری برای نوجوانان بزرگ ترین کانون خیران فرهنگي ایران، با پرچم داري بانوان ذوب آهني تشکیل مي شود

برگزاری برنامه »مشاعره و حافظ خوانی« در باغ تجربه اصفهانکارگاه تخصصی »خانواده درمانی« برگزار می شود
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اصغرقلندری:
 50( دهه  پیشینیان  و  دیرینیان  به ویژه  ورزشی،  بانوان  بیشتر  یقین  به 
و  بانوان  ورزش  اسوه  قویدل  ناهید  و چهره  نام  با  والیبال،  رشته  و60( 
الگوی اخالق، آشنایی دارند. ناهید قویدل دیگر ستاره درخشان آسمان 
در  متخصص  اصفهان،  والیبال  تابناک  چهره  و  بانوان  والیبال  پرستاره 
برنامه نویسی بادی بیلدینگ، نه تنها در ورزش که در کسب علم و دانش 

سرآمد است. 
و  پزشکی  دانشجوی  آهو،   نام  به  داشتن دختری  به  زندگی  کانون  در 
ایرانی  اصیل  موسیقی  و  طراحی  رشته  دانشجوی  رضا،  نام  به  پسری 
هنرستان هنرهای زیبا، افتخار می کند و شاکر موهبت الهی است که 

چنین فرزندانی را به او عطا کرده است.
اراده  خانم ناهید قویدل، از 13 سالگی با شور و شوق فراوان و نیروی 
و ایمان، در مدرسه امین الدوله اصفهان زیر نظر جواد جبل عاملی معلم 
ورزش مدرسه تمرینات )والیبال( را آغاز و از همان دوران نوجوانی سیر 
صعودی را به سرعت طی کرد؛ به طوری که در سن 15 سالگی به دعوت 
خانم منتظرالقائم، که خود نیز از نوادر والیبال  بانوان اصفهان به شمار 
می آمد، به تیم بانوان ذوب  آهن به مربی گری مهدی ورد پیوست که در 

بازی های باشگاه های برتر کشور شرکت داشت.
 وی به عنوان خردسال ترین و با اخالق ترین عضو این تیم، در مسابقات 
کشوری، نظر مربیان تیم ملی را به خود جلب کرد و سرانجام به اردوی 

تیم ملی نوجوانان دعوت شد وسپس به تیم ملی نوجوانان پیوست. 
خانم قویدل 10 سال  افتخار کاپیتانی تیم اصفهان را درکارنامه درخشان 

خود دارد؛ 
اسفرجانی،  فهیمه  بابایی،  زهرا  خانم ها:  از  بودند  عبارت  همبازی هایش 
عزت  شریف زاده،  پروانه  نکوفر،  مژگان  صالح زاده،  فرشته  باول،  شهره 
نقوی، فریبا صادقی، و عفت نصر؛ به مربیگری خانم ها بتول منتظرالقائم و 
آذر محبوبی. وی به موازات پیشرفت در والیبال، هرگز از ادامه  تحصیل 
داشت،  مربی گری  کار  به  که  زیادی  عالقه  به  توجه  با  و  نماند  غافل 

دریافت  به  رتبه،  باالترین  با  والیبال   3 درجه  مربی گری  در کالس های 
گواهینامه نایل شد؛ 

سه سال بعد در کالس ارتقای درجه سه به دو در کالسی - که خانم ها 
آن  مدرس  ایران(  والیبال  )بهترین های  فتحی  مینا  و  وحیدیان  اشرف 

بودند - موفق شد.
 ناهید قویدل درسال 1364 به عنوان خوش تکنیک ترین بازیکن والیبال 
زحمات  مدیون  را  ارزشمند  عنوان  این  کسب  وی  شد؛  انتخاب  کشور 
گذراندن  از  پس  وی  می داند.  وحیدیان  اشرف  و  فتحی  مینا  خانم ها 
درجه  مربی گری  کالس  عملی  کارهای  و  تئوری  دروس  موفقیت آمیز 
یک در اصفهان، به دریافت کارت مربی گری درجه یک نایل شد؛ سپس 
نظر  زیر  تهران که  المللی  بین  فراوانی، در کالس مربی گری  با پشتکار 
کمیته ملی المپیک برگزارشد و مدرس آن خانم )میس کیم( از کشور 
مربی گری  باارزش  و  دریافت گواهینامه مهم  به  موفق  بود،  کره جنوبی 

بین المللی گردید.
خانم قویدل  که در سال 1369 به عنوان بهترین مربی بین المللی  و 
با اخالق برگزیده شده بود، به درخواست خانم میس کیم )که  بازیکن 
کره  فدراسیون  موافقت  و  می آمد(  شمار  به  جهان  والیبال  قهرمانان  از 
جنوبی، به این کشور دعوت شد تا عالوه بر بازی، در دانشکده  تربیت 
بدنی دانشگاهی که خانم میس کیم مدرس آن بود، ادامه تحصیل دهد؛ 
اما خانم قویدل به خاطر عالقه اش به وطن و زادگاه )اصفهان(، دعوت 
در  و  ایران  در  داد  ترجیح  و  نپذیرفت  را  کره  والیبال کشور  فدراسیون 

خدمت هموطنان خود بماند.
 وی در همان زمان در کالس )13( روزه مربی گری بدنسازی که زیر نظر 
خانم مشرف جوادی در تهران برگزار می شد، حضور یافت و این دوره را 
هم با موفقیت سپری کرد؛ سپس  در بیست و سومین دوره  کالس های 
محمدعلی نژاد(  نظر)عطاءاهلل  زیر  اندام،  پرورش  و  بدنی  تربیت  آکادمی 
با  تمرینات  با جدیت  بدنسازی کشور،  نشر مجالت  اولین مجوز  دارنده 
با  بیلدینگ  بادی  و  الغری  و  چاقی  علمی،  طریقه  به  را  وزنه  دستگاه 
موفقیت پشت سر گذاشت؛ همچنین درکالس بدنسازی والیبال امسال 
که از سوی فدراسیون والیبال ایران  ترتیب یافته بود و مدرس آن استاد 

شوندی بود، به دریافت گواهینامه  نایل گردید.
تربیت  باشگاه های  در  مربی گری  ایشان،  درخشان  سوابق  مهم ترین 
اصفهان به مدیریت استاد فروهریان،  ذوب آهن اصفهان، شاهین شهر، 

پلی اکریل، آباده شیراز و معرفی  چند بازیکن  به  تیم های ملی است.
وی امسال در مسابقات  پیشکسوتان اصفهان شایستگی خود را ثابت کرد  

و با عنوان مربی، این تیم را به قهرمانی رساند.
و  بازیگری  در  درخشان  سابقه  همه  این  بودن  دارا  با  قویدل  خانم   
مربی گری والیبال و خدماتی که در راستای رشد و توسعه والیبال ارایه 
داده است، انتظار نداشت اداره امور باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان 
استان، پس از گذشت 8 سال از تاسیس کلوپ بدنسازی )خانه ورزش( 
وی، به بهانه پنج سانتی متر پایین بودن ارتفاع سقف کلوپ، مانع از ادامه 
فعالیت های ورزشی اش، شود. این در حالی است که  کلوپ های دیگری 
از خانه ورزش،  پایین تر  با سقف  با سالنی  افراد غیرورزشی،  با مدیریت 
همچنان فعال هستند. این  اقدام  اداره ورزش و جوانان، ضربه سختی بر 

روحیه قهرمان و اسوه والیبال اصفهان وارد کرد.
عنوان  به  را  قویدل  خانم  سپاهان،  باشگاه  مدیران  شرایطی  چنین  در   

به خدمت گماردند  بدمینتون  و  والیبال، هندبال  تیم های  بدنساز  مربی 
تیم در رقابت های  این سه  نایب قهرمانی  و  که کسب عناوین قهرمانی 
قهرمانی کشور، مزد تالش و زحمات ایشان در رقابت های کشوری بوده 

است.
 لیکن پس از چندی باشگاه اقدام به انحالل تیم های یاد شده کرد؛ اما 
با  ناامید ومایوس نشد و به ادامه کسب دانش پرداخت و  ناهید قویدل 
وجود مشکالت فراوان اقتصادی، هم اکنون در حال گذراندن دوره پایانی 
کاردانی والیبال، در دانشگاه علمی کاربردی علویجه می باشد؛ زیرا اعتقاد 
عمیقی به علم روز و علوم جدید دارد تا طراحی برنامه نویسی بدنسازی 

قهرمانی و والیبال و رشته های مختلف ورزشی را ارتقا ببخشد.
خانم ناهید قویدل با وجود مشغله کاری و تحصیلی، حاضر شد در گپ 
اختصاصی با خبرنگار کیمیای وطن، شرکت کند و به سواالتی  در ارتباط 

با تفاوت والیبال گذشته با حال حاضر پاسخ دهد.
وی با اشاره به قهرمانی تیم بانوان اصفهان در سال 1351 که در فینال 
را شکست دهد، گفت: تعصب وغیرت مثال زدنی  تهران  تیم  موفق شد 
همین  و  بود  عام  و  خاص  زبانزد  کشور،  والیبال  در  اصفهانی  دختران 
در  اصفهان  بانوان  والیبال  تیم  اصلی  و  بارز  مشخصه های  از  خصیصه 

رقابت های کشوری بود.
خانم قویدل افزود: درآن زمان بحث پول و پرداخت دستمزدهای میلیونی 
به بازیکنان در کار نبود و صرفا شور و شوق و عشق و عالقه حرف اول 
و آخر را می زد و عامل پیروزی بود. بازیکنان بدون کوچک ترین توقع  
و چشمداشتی  با جان و دل در میدان های ورزشی برای کسب پیروزی 

می جنگیدند.
نباید  را  والیبال  شدن  علمی  و  اخیر  سال های  در  والیبال  رشد  البته   
نادیده بگیریم که باعث جهانی شدن والیبال ایران شده است؛ اما با کمال 
تاسف باید بگویم از زمانی که ورزش کشورمان حال و هوای به اصطالح 
حرفه ای پیدا کرده و به عنوان یک شغل و حرفه شناخته شده، متاسفانه 
به  نسبت  بازیکنان  تعصب  میزان  از  و  شده  مطرح  ورزش  در  مادیات 
پیراهن  باشگاهی و عرق ملی کاسته شده است. با این حال باید بپذیریم 
رشته والیبال نسبت به سایر رشته های پرهزینه، به ویژه فوتبال پیشرفت 
چشمگیری داشته است و از جایگاه خوبی در دنیا برخوردار شده است؛ 

عنوان یک  به  و من هم  ایران  برای کشورمان  است  بزرگی  افتخار  این 
در  ایران  که  کنم  می  افتخار  و  می بالم  خود  به  قدیمی  والیبالیست 
والیبال به چنین جایگاهی دست پیدا کرده است. البته امیدوارم کسب 
کارهای  به  توجه  از  مانع  جهانی،  جایگاه  به  رسیدن  و  افتخارات  این 
سازندگی هدف های  مسیر  از  را  ما  و  نشود  پشتوانه سازی  و   زیربنایی 

 دور نکند.
داشت:  اظهار  اصفهان  مردان  و  زنان  والیبال  تیم های  مورد  در  وی 
بادانشی  و  ارزنده  مربیان  وجود  با  بانوان  والیبال  بخش  در  خوشبختانه 
باشگاه ذوب آهن  والیبال  و نصر در  نظیر خانم ها: صادقی، شریف زاده  
ارزش  با  پیروزی های  کسب  و  برتر  لیگ  در  اصفهان  شایسته  نماینده 
کنیم  یقین  باید  و همدلی حاصل شده،  رفاقت  و  دوستی  سایه  در  که 
کشور  در  را  اول  حرف  گذشته  مانند  اصفهان  بانوان  امروز  والیبال  که 
می زند؛ این امر نشانگر این حقیقت انکارناپذیر است که در طول سال های 
گذشته، مربیان دلسوز والیبال از کار سازندگی و آینده نگری باز نمانده اند 
و مسئوالن ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن هم از حمایت های خود در امر 

ورزش بانوان این باشگاه کوتاهی نکرده اند؛ اما در حق والیبال مردان باید 
اذعان کنم با وجود بازیکنان شایسته و ملی پوش فراوانی که از پتانسیل 
باالیی هم برخوردار می باشند، بی مهری شده و از اینکه سهمیه لیگ برتر 

را از دست داده ایم؛ خیلی ناراحتم. 
باشگاه  از جمله  باشگاه ها،  مدیران  از  برخی  دارم که  اطالع  دقیقا  البته 
های  تیم  شده  ناچار  که  بوده  مواجه  اقتصادی  مشکالت  با  آهن  ذوب 
بسکتبال و والیبال را منحل کند؛ این گونه اتفاقات در تمام دنیا ممکن 
مالی  مشکل  نحوی  به  و  می کنند  پیدا  هم  راهکار  اما  بدهد؛  رخ  است 
فکر  باشگاه ها فرصت  به مدیران  ما که  ولی در کشور  را حل می کنند؛ 
ندارد و مدیر  تثبیت مدیریتی وجود  به عبارتی  و  کردن هم نمی دهند 
باشگاه ها را با سلیقه های شخصی هیئت مدیره عزل و نصب می کنند، 
چه انتظاری باید داشت! همین برخوردهای نامناسب باعث از بین رفتن 

هویت باشگاهی می شود.
نیاز دارد و  امکانات متنوع  به  افزود: نسل جدید  پایان  خانم قویدل در 
خانواده ها به فضای امنیت اخالقی؛ مضاف بر اینکه عدم حضور خانواده ها 
در میدان های ورزشی از جذابیت بازی ها می کاهد، رغبتی وجود ندارد 
و در کل خانواده هایی که تمایل دارند شاهد هنرنمایی فرزندان و سایر 
بستگان باشند، از بدنه ورزش جدایی پیدا کرده اند و از دیدن مسابقات 
محروم شده اند؛ درحالی که با حضور خانواده ها در میادین و سالن های 
دچار  را  آن ها  روزها  این  که  غیراخالقی  شعارهای  بروز  از  ورزشی 
میدان های  به  رفتن  از  را  فرزندانشان  تا  ساخته  مجبور  و  کرده  نگرانی 
 ورزشی منع کنند، کاسته می شود و ناهنجاری ها و پلشتی های ورزش

 از بین می رود.
نزدیکی  آینده ای  امیدواری کرد، در  ابراز  قویدل در خاتمه  ناهید  خانم 
مدیران باشگاه های معتبر و صاحب نام اصفهان با عزت و اقتدار بیشتر 
و با الگو سازی فرهنگی، نظر لطفی هم به والیبال مردان داشته باشند 
و با تشکیل تیمی از جوانان بومی در لیگ برتر کشور از حیثیت والیبال 

اصفهان دفاع کنند.

ورزش و جواانن 

گپی با پیشکسوت والیبال بانوان اصفهان:

      والیبال ریشه دار اصفهان، نیاز به حمایت دارد

شروع  از  پیش  و  یکشنبه  امروز  ظهر  از  بعد  ایوانکوویچ 
در  درفشی فر  ورزشگاه  در  پرسپولیس،  فوتبال  تیم  تمرین 
مسابقات  شروع  تا  تیم  این  برنامه  درباره  خبرنگاران  جمع 
هفته هجدهم اظهار کرد: از امروز با تمرینات، کار را شروع 
به  توجه  با  و  است  شده  لغو  دوبی  در  ما  اردوی  می کنیم. 
وضعیت و شرایط غیر مترقبه ای که پیش آمده است، تمام 
افزود:  وی  داشت.   خواهیم  تهران  در  را  تمرینات  برنامه 
تمرینات ما در زمین شماره دو و در زمین درفشی فر برگزار 
می شود. امیدوارم تمام بازیکنان ما سر حال و سالمت باشند. 

انتظار یک شوق و اراده قوی برای ادامه تمرینات داریم. 
 سرمربی پرسپولیس با اشاره به بازیکنان جدا شده این 

از تیم جدا شده است و در  ایمان صادقی  تیم گفت: 
اما سه  برود؛  دیگری  بازیکن  نیست  قرار  حال حاضر 
تیم  از  آینده مشخص می شود که کسی  روز  چهار 

جذب  ما  اولویت  داد:  ادامه  برانکو  نه.   یا  می رود 
دروازه بان است و تا دو، سه روز آینده این موضوع 
را بررسی می کنیم. وی درباره حضور هومن افاضلی 
هر  از  قبل  هومن  گفت:  پرسپولیس  فنی  کادر  در 
که  است  مربی ای  است.  بادانش  فرد  یک  چیزی 
را  فوتبال  و  دارد  را  مربی گری  مدرک  باالترین 
خیلی خوب در بین مربیان ایرانی می فهمد؛ اما 
همان طور که گفتم با این موقعیتی که برای 
پانادیچ پیش آمد، به همین خاطر نه به کسی 
فکر و نه با کسی صحبت کردم؛ اما باید بگویم 

هومن افاضلی مربی بادانشی است. ما با هم دوست هستیم و 
صحبت های زیادی با هم داشته ایم و مدت زیادی را کنار هم 
بوده ایم؛ بنابراین هیچ چیز هنوز مشخص نیست. همان طور 
که می دانید هومن افاضلی در سال 2006 در 

کادر فنی تیم ملی حضور داشت.
 برانکو درباره عدم حضور احمد نوراللهی 
در تیم ملی امید تصریح کرد: نمی دانم 
به چه دلیلی نوراللهی به تیم امید دعوت 

ز نشده است. هیچ کدام  ا
نکردیم  منع  را  او  ما 

تیم  به  که 
تشویق  مدام  را  او  بلکه  نرود؛  امید 
باشد.  امید  تیم  در  که  می کردیم 
می دانیم او از ابتدای فصل مشکالت 
زیادی داشت. از عمل جراحی کتف 
تا آسیب دیدگی که از ناحیه مچ پا 
داشت. به همین خاطر در تعداد زیادی 
از بازی ها حضور نداشت. در بازی آخر 
دل  دو  هم  خوزستان  استقالل  مقابل 
خیر؛  یا  بدهیم  بازی اش  آیا  که  بودیم 
نوراللهی  بود.  مصدوم  هفته  یک  چون 

عمال در دو تمرین قبل از بازی استقالل خوزستان حضور 
داشت و در اکثر تمرین هایمان مصدوم بود. حال چرا سرمربی 
تیم ملی امید نام او را خط زده، من دلیلش را نمی دانم. من 
باز هم می گویم، نوراللهی مصدوم و چهار روز در فیزیوتراپی 

خاص  برنامه  یک  طی  و  سایرین بود  از  جدا 
متاسف  می کرد.  در تمرین  که  هستم 
چون  نیست؛  امید  همه ما دوست تیم 
داریم در تیم ملی باشد و 
تیم  زیادی  مدت  از  بعد 

صعود  المپیک  به  امید 
کند.

««گردآورنده: محسن مهنام، مربی و کارشناس والیبال
در  باید  که  است  اصولی  ترین  مهم  از  یکی  حرکت،  دامنه  1ــ 

بدنسازی )والیبال( رعایت شود.
که  قدرتی  تمرینات  بسیاری،  عقیده  به  تکرار:  کم  های  2ــ ست 
نهایت روی فیبرهای تند عضالت حداکثر تاثیر را روی کسب قدرت 

می گذارد و به شکل غیر مستقیم عضالت را نیز تقویت می کنند.
3ــ معموال تکرارهای بین 8 تا 12 که مورد عالقه تمام بدنسازها 
و مربیان بدنسازی است، تنها بر روی حجم عضالت تاثیر می گذارد 
و متاسفانه در تمام برنامه های بدنسازی موجود در بازار این تعداد 

حرکت وجود دارد.
4ــ ست های بی پایان 15 تا 30 و ست های 100 تکراری که بیشتر 
برای دم عضالت به کار می رود و خون رسانی را به عضله بیشتر 
می کند. تنها با ماهی یکبار و یا هر دو ماهی یکبار آن هم برای وارد 

کردن شوک به عضله ای که استپ کرده باشد، به کار می رود.
5ــ سعی کنید دستگاه های متنوع بدنسازی در یک جلسه تمرین 
به کار گرفته شود که همان حالت وزنه های آزاد محسوب می شود.

6ــ برای قوی تر شدن، شما نیازمند خوردن غذای مناسب هستید؛ 
به نظرمن هیچ وزنه زدنی نتیجه بخش تر نخواهد بود مگر زمانی که 
دریافتی  و چربی  کربوهیدرات  پروتئین  میان  تعادل خاصی  بتوان 

خود به وجود آورد.
7ــ اولین نیاز یک والیبالیست یا ورزش هایی از این دسته، دانستن 
اندازه کافی کالری بدن است؛ درغیر این صورت فرایند کاتابولیسم 
را پیش می گیرد که در نهایت از عضالت به عنوان سوخت مدنظر 

استفاده می کنند.
پروتئین ـ  35درصد   بهتر  نتیجه  کسب  برای  شما  8ــ 
35درصدکربوهید را همراه 30 درصد چربی در برنامه غذایی خود 

بگنجانید و به ازای هر پوند 20 کالری در نظر بگیرید.
9ــ پودرهای پروتئینی و از این دسته برای رسیدن به شرایط آرمانی 
گزینه بدی نیست؛ ولی اولویت با غذا های سالم  و تازه می باشد. 
مثل سینه مرغ آب پز یا کبابی، استیک کم چرب ، تخم مرغ کامال 

آب پز، تن ماهی و...
10ــ چربی های سالم را هرگز از یاد نبرید )چربی های امگا 3 از 
آن دسته می باشند( که برای ریکاوری و ترمیم عضالت و بهبودی 
مفاصل نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. البته منابع چربی های سالم 
را می توان در روغن بادام، ماهی های قزل آال، دانه های روغنی و 

بذر کتان یافت.
11ــ  وعده های جایگزین سال هاست به عنوان یک قهرمان بزرگ 
در عرصه تغذیه ورزشکاران حرفه ای مطرح می شود؛ اما مصرف آن 

به طور مکرر برای بدن فواید زیادی نخواهد داشت.
نکنید؛ در طول شبانه روز، بدن شما  فراموش  را  12ــ هرگز آب 
به شدت نیازمند آب است؛ سعی کنید حتما چهار لیتر آب در روز 
بنوشید و مواظب آبی که از بدن خارج می شود و ازدست می دهید، 

باشید.
13ــ تمرین زدگی زمانی به سراغ شما می آید که شما در فراهم 
کردن مقدار استراحت مورد نیاز بدنتان ناتوان باشید؛ باید به ندای 
ایجاب کند یک هفته کامل  زمانی  فرا دهید؛ شاید  بدنتان گوش 
آگاه  متاسفانه  اما  شود.  ریکاوری  بدنتان  تا  بپردازید  استراحت  به 
نبودن معدود مربیانی در ایران و دادن تمرینات بیش از حد و اندازه، 
مشکالت بسیار زیادی را به بارآورده است، که عالیم آن عبارتند از 
خستگی، ضربان باالی قلب در حین استراحت،  مشکالت هاضمه، 
کاهش قدرت، کاهش حجم عضالت،  افتادن فشار خون، حساسیت 
ایجاد  را  پایان مشکالت خواب  در  و  افسردگی، درد مفاصل   باال، 

می کند.
14ــ خواب با کیفیت، یکی از مهم ترین فاکتورهای یک بدن خوب 
است؛ برای رسیدن به یک خواب عمیق و طوالنی از خوردن قهوه و 
نوشیدنی های انرژی زا در وعده های نزدیک به خواب جدا خودداری 

کنید. 

 ورزش، نیاز به گلوتامین را در بدن افزایش می دهد:
بدن هر انسانی تنها مقدار مشخصی، گلوتامین تولید می کند 
)ورزش(  مانند   جسمی  فشار  تحت  بدن  که   هنگامی  و 
قرار می گیرد، نیاز به گلوتامین افزایش می یابد و در بیشتر 
موارد بدن نمی تواند این نیاز را برآورده  سازد. هنگامی که 
مجالت  بدنسازی  یا پرورش اندام را ورق می زنید  یا به  
زمینه مراجعه می کنید،  این  وب سایت های مختلف  در 
با ده ها آگهی تبلیغاتی  درباره  مواد کمک غذایی مواجه 
می شوید که  ظاهرا  تمام آنها برای افزایش حجم عضالت و 
کاهش چربی بسیار مفیدند؛ اما عده بسیار اندکی می توانند 
از عهده تهیه تمام این مواد برآیند؛ دراین صورت باید تمام 
مدت در حال خوردن قرص و بلعیدن پودرها، نوشیدنی ها 
و امثال آن ها باشند. اما اگر قصد مصرف چنین موادی را 
داریم، در این میان یک ماده کمک غذایی وجود دارد که 
 )Glutamine( گلوتامین  و  است  مفیدتر  آن ها  همه  از 

نام دارد.
بدن  در  موجود  اسید  آمینو  فراوان ترین  گلوتامین   

درصد   50 از  بیش  ماده   این  است. 
در  موجود  آمینواسیدهای  کل 

تشکیل  را  عضالنی  سلول های 
اسیدی  آمینو  و  می دهد 

این  است.  غیرضروری 
کمی  می تواند  اصطالح 
اما  باشد؛  گیج کننده 
که  معناست  این  به 
گلوتامین  نباید  شما 
منابع  از  را  خود  بدن 
خارجی دریافت کنید. 
تولید  فرایند  واقع   در 

گلوتامین برای وضعیت 
بسیار  آن  کارآیی  و  بدن 

شما  بدن  اما  است.  مهم 
تنها مقدار مشخصی گلوتامین 

تولید می کند و هنگامی که شما 
بدن خود را تحت فشار جسمی  )مانند 

افزایش  گلوتامین  به  نیاز  می دهید،  قرار  ورزش( 
می یابد و در بیشتر موارد بدن نمی تواند این نیاز را به طور 

کامل برآورده سازد.
بدن ما هر روز مقدار قابل توجهی گلوتامین مصرف می کند. 
این ماده برای برقرار نگهداشتن و نظارت بر کارکرد صحیح 
سیستم ایمنی بدن، مغز، کلیه ها، لوزالمعده، کیسه صفرا، 
کبد و.. به کاررفته و به این ترتیب یکی از پرمصرف ترین 

مواد حیاتی بدن به شمار می رود.
برای دریافت گلوتامین مغز، اندام ها، سیستم ایمنی و... در 
برای  از گلوتامین  که  قرار دارند و هر مقدار  برتر  اولویت 

و  شدن  ساخته  برای  نشود،  مصرف  بدن  حیاتی  نیازهای 
ترمیم بافت عضالنی به کار می رود. اگر شما برای بدن خود 
به  بدنتان  در  موجود  منبع  نکنید،  تامین  اضافه  گلوتامین 
سرعت و قبل از اینکه چیزی از آن به عضالتتان برسد، به 

پایان می رسد و ماهیچه ها از آن محروم می مانند.
شمار  به  بدن  برتر  اولویت های  میان  در  عضله  ساختن 
نمی رود؛ به طوری که اگر بدن برای رسیدگی به نیازهای 
نیاز  بیشتر  گلوتامین  به  بدن  حیاتی  نیازهای  و  اندام ها 
و  عضالنی  بافت  بردن  بین  از  با  را  نیاز  این  باشد،  داشته 
گرفتن گلوتامین ازآن برطرف می کند و این اتفاقی است 

که ما باید از آن جلوگیری کنیم.
مواد کمک غذایی در اینجا به یاری ما می آیند؛ تحقیقات 
نشان داده اند که افزودن گلوتامین به رژیم غذایی روزانه، از 
اثرات جلوگیری  بافت عضالنی جلوگیری می کند و  اتالف 
به  را  کاتابولیسم  آنتی  یا  بافت  در  غذایی  مواد  از سوخت 
بدانیم  باید  تقویت می کند. حاال  را  آنها  و  وجود می آورد 
که بهترین روش استفاده از گلوتامین چیست. برای بیشتر 
عالقمندان بدنسازی و پرورش اندام، مصرف روزانه 
پروتئین،  رژیم  با  همراه  گلوتامین  10گرم 

کافی است.
من استفاده از پودر گلوتامین خالص 
فروشگاه های  بیشتر  در  که  را 
موادغذایی یافت می شود، توصیه 
که  ترتیب  این  به  می کنم. 
 5 بار  هر  و  روز  در  مرتبه  دو 
)برای  آن مصرف شود  از  گرم 
قبل  و  ورزش  از  پس  مثال 
شکل  بهترین  این  خواب(  از 
روز  طول  در  گلوتامین  مصرف 
است؛ زیرا بدن در هر مرتبه تنها 
را  گلوتامین  کمی  مقدار  می تواند 
به کار ببرد.  شما می توانید این پودر 
آبمیوه،  آب،  لیوان  یک  با  مخلوط   را 
نوشیدنی پروتئینی و مانند آن به کار ببرید. 
معموال مصرف گلوتامین پس از یک هفته نتیجه 
خود را آشکار می کند. شما از نظر جسمی احساس بهتری 
دارید، هنگام ورزش از انرژی بیشتری برخوردار هستید و 

کمتر دچار خستگی و درد عضالنی می شوید.
گلوتامین باعث افزایش سنتز پروتئین در عضالت اسکلتی 
به  منجر  عضالت  رشد  می شود.  عضالت  رشد  به  منجر  و 
اسید  این  می شود.  انقباض  برای  میوفیبرها  توان  افزایش 
آمنیه توسط بسیاری از ورزشکاران وزنه برداری، بدنسازی 

و ورزش های استقامتی استفاده می گردد.
خون  پالسمای  در  رشد  هورمون  افزایش  باعث  گلوتامین 

می شود.

آخرین وضعیت نقل و انتقاالت پرسپولیسدلیل نیاز ورزشکاران به گلوتامین!

ورزش و تندرستی: الفبای اولیه بدنسازی در والیبال



استاد معماری دانشگاه سلطان فاتح محمد ترکیه:

خشت های زرین آتشگاه هنوز زنده و 
پا برجاست

مجموعه آثار دیدنی اصفهان که برای هر گردشگر ایرانی یا خارجی 
می تواند جذاب باشد، به بیش از صدها اثر می رسد. این آثار از بعد 
تاریخی و فرهنگی و هم از دیدگاه گردشگران بسیار جذاب است. 
یکی از این آثار، کوه آتشگاه است که عبادتگاه ایزدی ها از قرون 

گذشته تا به امرزو است.
موقعیت این کوه به خیابان آتشگاه در ۸ کیلومتري غرب اصفهان 
می باشد. قدیمي ترین اثري که از گذشته  دور اصفهان در این شهر 
اصفهان  جاده  در  که  است  آتشگاه  به  موسوم  بنایي  دارد،  وجود 
به نجف آباد در نزدیکي منارجنبان بر فراز یك تپه سنگي قرار 

گرفته است.
بیشتر مورخان اسالمي از جمله ابن خردادبه و حمداهلل مستوفي 
و ابن حوقل از این بنا نام برده و آن را آتشکده معرفي کرده اند؛ 
دانشمندان خارجي نیز درباره آتشگاه پژوهش و بررسي کرده اند 
فرانسوي هستند.  گدار  آندره  و  سیرو  ماکسیم  آنها  از جمله  که 
از ویژگي هاي مهم این بنا، خشت های تشکیل دهنده ویرانه های 
اینچنین  دارای  اثری  اندازه کمتر  نظر  از  که  است  آتشگاه  فعلی 
خشت هایی است. به گفته کارشناسان، این خشت ها از مالت همراه 
گل با ریگ ریزه هایی است که نی های حاشیه زاینده رود را نیز به 

آن اضافه می کرده اند تا استحکام بیشتری داشته باشد.
از عصر ساسانیان می دانند. مطالعات  بنا را قدیم تر  زمان ساخت 
مؤسسه )ایزمنو IZMEO( قدمت بنای آتشگاه را به دوران تمدن 
انجام  را مطالعات و پژوهش های  این نظر  ایالم مربوط مي دانند. 
شده بر روی آتشکده های بر جای مانده از دوران ساسانی در نطنز 
تایید می کنند؛ چرا که در  نایین  و  آذربایجان  و  یزد  و  و کاشان 
آن روزگاران آتشکده ها را بر کوه یا بر فراز تپه نمی ساختند، بلکه 
در مکان هایی احداث می شدند که دسترسی به آن ها آسان باشد؛ 
بنابراین می توان با قاطعیت آتشگاه اصفهان را نشانه ای از حضور 
تمدن های قدیم تر از ساسانی و سلسله های قبل از آن به شمار آورد.

 سوق های اصفهان، مراکز اقتصادی از 

گذشته تا حال 
 سوق یا سو یکی از اصطالحات قدیمی مردم اصفهان است. این 
نیز در  اکنون  فارسی و عربی است که  از دو کلمه  ترکیبی  واژه 
میان اصطالحات مردم اصیل اصفهان به کار می رود. چهار سوق، 
بازار قدیم اصفهان است که هم اکنون نیز تجارت و داد و ستد در 

آن انجام می شود.
چهارسو: اصل این کلمه چهار سوق است که از دو جزو »چهار« 
)عدد ترتیبي( فارسي و »سوق« عربي به مفهوم بازار ترکیب شده 
از  یافته و حرف »ق«  تلفظ محلي کلمه چهار سایش  است؛ در 
کلمه سوق نیز ساقط گشته و »چارسو« گفته مي شود و آن میداني 
است که چهار بازار، یعني محل کسب و کار و خرید و فروش به 
آن میدان متصل مي شود. این میادین معموال سقفي گنبدي دارد. 
اما چهار بازار متصل به آن، خیلي طوالني نیست و وسعت چنداني 
ندارد. شهر اصفهان که همیشه از نظر تجاری مرکز مهمي بوده، هم 
بازارهاي زیبا و طوالني و پرکاالیي داشته است و هم چهارسوهاي 

متعدد و زیبا. مهم ترین سوق های اصفهان عبارتند از: 
چهار سوی شاه: واقع در نزدیك میدان امام حد فاصل بین بازار 

قنادها و مدرسه مالعبداهلل.
چهار سوی مخلص: در نزدیکي چهارسوی شاه به طرف شمال قرار 
گرفته است. چهارسوی نقاشي: واقع در حد فاصل محله خواجو 
اصفهان  زیباي  و  معروف  چهارسوهاي  از  که  حسن آباد  محله  و 
آن  مرغوب  کاشي هاي  روي  بر  زیبایي  تصاویر  مي آید.  شمار  به 
نقاشي شده و عکس سالطین و پهلوانان معروف به تصویر کشیده 
شده است. این چهار سو چندین بار مرّمت شده است و از آنجا 
نام  به  نموده  را مرمت  نایب الحکومه اصفهان آن  که رکن الملك، 

چهارسوي رکن الملك نیز شهرت دارد.
چهارسوي شیرازي ها: در محدوده خیابان طالقاني است که محله 
بزرگي نیز به همین نام مشهور است. گنبد و زینت آالت این بنا بر 
اثر بي توجهي از بین رفته؛ ولي بازار آن هنوز فعال است. چهارسوی 
کوچك: که در پایین چهارسو شیرازي ها و در سمت مشرق آن قرار 
دارد، از چهارسوهاي قدیمي به شمار مي آید. در محلّه بیدآباد سه 
چهارسو به نام هاي علیقلي آقا، بیدآباد و درب شیخ وجود دارد که 
چهارسوي بیدآباد در وسط و چهارسوهاي علي  قلي آقا و درب شیخ 

در طرفین آن قرار گرفته اند. 
در  و  است  )ره(  امام  میدان  نزدیکي  در  واقع  چهارسوی مقصود: 

اصفهان شهرت زیادي دارد.
حد  و  پایین  باغ  چهار  مجاور  چهارسو  این  دروازه نو:  چهارسوي 
فاصل چهار راه تختی و خیابان سنبلستان قرار دارند. در نزدیك آن 

محلّه اي به همین نام هست.
چهارسوي نمکي: این چهارسو نیز در محله گلبهار اصفهان قرار 

دارد.

حاجت روایی در سقاخانه ها
سقاخانه یکی از اجزای هر محل و معبر در اصفهان قدیم شمرده 
می شد. این سقاخانه ها عالوه بر کارکرد اصلی آن یعنی در دسترس 
استفاده  نیز  نذری  برای  عابران  برای  آشامیدنی  آب  دادن  قرار 
می شد؛ به ویژه نذر شمع.  سقاخانه مجلسی اصفهان، یکی از این 
سقاخانه هاست.  این سقاخانه که در میان عوام به سقاخانه مجلسي 
شهرت دارد، در داالن مسجد جامع، کنار سردر آرامگاه مجلسي 
جا گرفته و کوچك است با سقفي مقرنس کاري و بسیار دودزده؛ 
البته این  دودزدگي و بقایاي شمع ها در دیواره و کف سنگاب آن 
با  به علت هم جواري  اعتبار دیني و تقدس آن است که  نشانگر 
آرامگاه نامبرده و آمد و شد زائران اعتباري ویژه و برتر را در میان 

دیگر سقاخانه ها داراست.
مذهبي  فرهنگ  و  نام  دوگانگي  از  بارزي  نمونه  سقاخانه  این   
سقاخانه براي عوام است که با گذشت زمان نکات اعتقادي شان 
درباره آن بیشتر شده و از گونه نخستین خود )محل خوردن آب( 
جدا گشته و همچون توتمي مورد ستایش قرار مي گیرد. به همین 
خاطر در شب هاي جمعه طالبان بیشتري دارد و آن ها را چنین 
اعتقاد است که اگر سنگ یا ریگي کوچك به دیواره چسبناکش 

بچسبد، حاجتشان برآورده خواهد شد.

معارف و رگدشگری 

کوهستان صفه، تفرجگاه 
دوست داشتنی مردم اصفهان

مجموعه ارتفاعات کوه صفه با بلندترین نقطه ارتفاع ۲۲۵۷ متر در 
به جاده  از شمال  این کوه  واقع است.  اصفهان  جنوب غربي 
کمربندي، از غرب به کوه هاي تخت رستم و دره خان، از شرق 
به شهرك ها و مجتمع هاي مسکوني و از جنوب به اراضي باز 
و خط آهن منتهي مي شود. در دامنه کوه صفه، چشمه اي به 
نام »چشمه درویش« و دویست متر باالتر از آن »چشمه گل 

زرد« قرار دارد.
خاك  از  کوه  سنگ  که  درویش  چشمه  محل  از  صفه  کوه 
به  غرب،  سمت  در  مي شود،  محسوب  کوه  دامنه  و  جدا 
به  کوه  که  مي گردد  منتهي  )صفه(  مسطحي  سنگي  فضاي 
محل  این  در  قبال  است.  شده  نامیده  »صفه«  جهت   همین 
چهارطاقي هایي ساخته بودند که چشمه هاي آب و درخت هاي 
است. در آن حوالي  به آن مي داده  چنار چشم انداز مصفایي 
سنگاب بزرگي نیز بود که آب سرد آن از برفاب هاي قله تامین 

مي شد.
که  داشته  وجود  قلعه هایي  صفه،  کوه  مرتفع  دامنه هاي  در 
آنها  از  و  بوده  بسیار مستحکم  و  از سنگ  آنها عموماً  دیواره 
قلعه  نام  به  آنها  استفاده مي شده است. مهم ترین  براي دفاع 
دیو معروف بوده که ویرانه هاي آن هنوز باقي است. در مغرب 
دامنه کوه صفه، عمارت قلعه مانند دیگري وجود داشته که 
نام  به  نیم متر ساخته شده و  به اضالع  با خشت هاي بزرگ 
مردم،  باورهاي  بر  بنا  زیرا  است.  بوده  معروف  رستم  تخت 
برخي  اما  است.  افتاده  اتفاق  آنجا  در  دارا  و  اسکندر  جنگ 
از سطح  قله کوه صفه  آتشگاه مي دانند.  را  صاحب نظران آن 

زمین ۵۹۰ متر ارتفاع دارد.
کوهستان صفه که تا چند دهه پیش به صورت عنصري مجزا 
و با فاصله از شهر قرار داشت، اینك با توسعه شهر به طرف 
پارك  به  آن  از  بخشي  و  شده  متصل  شهر  به  کامال  جنوب 

کوهستاني و محل تفرج شهروندان تبدیل شده است.
عنوان  به  هکتار    ۱۰۰ مساحت  به  صفه  کوه  سبز  فضاي 
از  کثیري  جمع  پذیراي  روزانه  کوهستانی،  و  جنگلی  پارك 
طبیعت دوستان و گردشگران است. از جمله نقاط مشهور در 
نیز  دیو  قلعه  به  که  است  دز  شاه  یا  دژ  شاه  قلعه  کوه صفه 
معروف است و به عنوان هسته مرکزي پارك کوهستاني صفه 
است و چشمه هاي موجود از جمله چشمه پاچنار و خاجیك 
درختان  وجود  با  که  مجموعه اند  این  تپنده  قلب  عنوان  به 

کهنسال همچون نگیني زیبا مي درخشند.
««تحوالت تاريخي كوهستان صفه

برمي آید  »سپاهان«  آن  نام  ریشه  از  که  همان طور  اصفهان 
بوده  »ولیعهدنشین«  سپاهیان  مقر  ساسانیان  دوران  در 
است و وجود برخي آثار به جا مانده مثل آتشگاه و گورهاي 

زرتشتیان، بر این امر گواهي مي دهد. 
با توجه به این زمینه تاریخي و برخي شواهد عیني احتمال 
قوي این است که کوه صفه از زمان هاي خیلي دور به عنوان 
پایگاه و پناهگاه مورد استفاده مردم بوده است. شیوه ساخت 
ساساني  دوران  قلعه هاي  سایر  به  صفه  کوه  قلعه  معماري  و 
صفه  کوه  اطراف  در  سنگي  حفره هاي  وجود  دارد.  شباهت 
یادآور »استودان ها« )استخوان دان هاي( زرتشتي است که در 
مي شود. همچنین  مشاهده  ایران  باستاني  نواحي  از  بسیاري 
کوه  در  موجود  ویران شده  بقایاي  از  برخي  که  نیست  بعید 

صفه، متعلق به بناي آتشکده باشد.
««كوهستان صفه در قرون ميانه اسالمي

در کتاب هاي معتبر تاریخي مربوط به قرون میانه اسالمي مثل 
»تاریخ ابن اثیر«، »تاریخ راوند« و »تاریخ جهانگشاي جویني« 
شرح هاي مبسوطي راجع به مبارزات دولت سلجوقي، که سني 
شیعه  فرقه  پیروان  با  بودند  بغداد  خلفاي  طرفدار  و  مذهب 
و  صفه  کوهستان  به  که  است  آمده  اصفهان  در  اسماعیلیه 
قلعه آن مربوط مي شود. با تاسیس دولت سلجوقي در ایران، 
توسعه  به  رو  روز  آن  اصلي  پایگاه  عنوان  به  اصفهان  شهر 
نظامي  و  سیاسي  کشاکش  کانون  در  حال  عین  در  و  نهاد 
قرار گرفت؛ از جمله حوادث مهم دوران سلجوقي که به طور 
مي کند،  پیدا  ارتباط  صفه  کوهستان  سرگذشت  با  مستقیم 
بازسازي  باال گرفتن جنبش اسماعیلیه در منطقه اصفهان و 
با  قلعه »شاه دز« در کوه صفه و جنگ طوالني اسماعیلیان 
دولت سلجوقي است؛ ماجراي تسلط اسماعیلیه بر کوه صفه و 
سرانجام بدفرجام آنان یکي از حوادث شگرف و شگفت تاریخ 
ایران، به طور عام و داستاني پرمخاطره براي منطقه اصفهان و 

کوه صفه، به طور خاص به شمار مي رود.
وقتي ملکشاه سلجوقي در سال ۴۸۵ هجري قمري درگذشت، 
میان فرزندان او )برکیارق، محمود و محمد( بر سر سلطنت 

نزاع درگرفت که باعث تضعیف دولت سلجوقي گردید.
«« كوهستان صفه در دوره صفويه

پایتخت کشور  عنوان  به  اصفهان  انتخاب  با  دوره صفویه  در 
و تبدیل آن به یك شهر مهم سیاسي و اقتصادي و پرشکوه، 
اهمیت نظامي و دفاعي آن کاهش پیدا کرد؛ برعکس بر نقش 
معماري، هنري و فرهنگي آن افزوده شد. در این دوره برخي 
از نقاط خوش منظره کوه صفه بازسازی و مسیرهاي ارتفاعي 
و دسترسي جدید میان آن ها و شهر احداث شد. در زمان شاه 
سلیمان صفوي یا شاه صفي دوم ) ۱۱۰۶ – ۱۰۷۷( در محل 
یکي از چشمه هاي دامنه کوه صفه که امروزه به چشمه پاچنار 
ساخته  درباریان  گردش  و  تفریح  براي  بنایي  است،  معروف 
از  برخي  است.  خوانده شده  سلیمان(  )تخت  نام  به  که  شد 
جهانگردان و سفرنامه نویسان دوره صفوي از این بنا یاد کرده 
و به معرفي آن پرداخته اند که حکایت از شهرت و اهمیت این 

بنا در آن روزگار مي کند.
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امام جمعه شهر ابوزیدآباد کاشان با بیان اینکه وجود عالم ربانی 
پویایی  حیات،  موجب  کند،  منتقل  جامعه  به  را  خود  علم  که 
امرا و  و زنده شدن جامعه می شود، گفت: جامعه ای که حکام، 
مسئوالن آن انسان های مؤمن و صالح باشند نیز، جامعه ای زنده 

و پویاست.
شنبه  ابوزیدآباد  جمعه  امام  مفرح زاده،  حسن  االسالم  حجت 
شهرستان  این  مردم  جمع  در  کاشان  سلمان  مسجد  در  شب 
و مرگ و  و ظاهری  مادی  و حیات  گفت: همان گونه که مرگ 
حیات معنوی و باطنی داریم، مرگ و حیات جامعه نیز داریم و 
همان گونه که  انسان ها می توانند زندگی مادی و معنوی داشته 
داشته  معنوی  و  مادی  زندگی  یك  می تواند  نیز  جامعه  باشند، 

باشد.
 وی با اشاره به اینکه مرگ و حیات جامعه نیز وجود دارد، گفت:  
وجود عالم ربانی در یك جامعه که علم خود را به جامعه منتقل 

کند، موجب حیات، پویایی و زنده شدن جامعه می شود.
و  صالح  امرای  اینکه  به  اشاره  با  زاده  مفرح  االسالم  حجت   
گفت:  شوند،  می  جامعه  حیات  موجب  نیز  صالح  انسان های 

جامعه ای که حکام، امرا و مسئوالن آن انسان های مؤمن و صالح 
باشند، نیز، جامعه ای زنده و پویاست.

 امام جمعه ابوزیدآباد یادآور شد: در روایت است عالم، دانشمند 
و رهبر دینی جامعه ای اگر فاسد باشد، چنین جامعه ای نیز فاسد 
خواهد شد؛ اما اگر یك عالم صالح در چنین جامعه ای باشد، این 

جامعه نیز صالح می شود.
 به گفته وی، اگر حکام، مسئوالن، مدیران، مجریان و برنامه ریزان 
جامعه انسان هایی صالح باشند، این جامعه نیز جامعه ای سالم و 
پویا و زنده است؛ بنابراین باید تالش کنیم تا افرادی که بر ما 

حاکم می شوند، افرادی صالح، عالم، درستکار و متدین باشند.
 صهيونيست و آل سعود دو تيغه قيچی استعمار در منطقه 

هستند
حجت االسالم مفرح زاده در ادامه حکام آل سعود را دست نشانده 
و  صهیونیست  افزود:  و  دانست  منطقه  در  جهانی   استکبار 
مأمور  دو  هر  و  منطقه  در  استعمار  قیچی  تیغه  دو  سعود  آل 
آل  رژیم  افزود:  وی  کنند.  مقابله  مسلمین  و  اسالم  با  هستند 
دفاع  رسید؛  به حکومت  و جنایت  با ظلم  ابتدا  همان  از  سعود 

 و حمایت از صدام و شهادت حجاج در مکه  از جمله جنایات 
آل سعود است و امام خمینی)ره( نیز با این جمله تاریخی خود 
که اگر از صدام بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت، به دنیا 
اعالم کرد صحنه گردان اصلی صدام در جنگ ۸ ساله علیه ملت 

ایران، آل سعود است.
آل  حکام  داشتن  با  را  عربستان  جامعه  ابوزیدآباد  جمعه  امام   
از  حمایت  با  سعود  آل  گفت:  و  خواند  مرده  جامعه ای  سعود، 
مسلمانان  علیه  مسلمانان  المال  بیت  از  داعش،  تروریست های 

هزینه می کند.
 به گفته وی، جنایات طالبان و القاعده در افغانستان و کشتار 
مسلمانان افغانستان با حمایت های مادی آل سعود از بیت المال 

مسلمانان بر علیه مسلمانان استفاده می شود.
 حجت االسالم مفرح زاده یادآور شد: کمك های مالی آل سعود 
به تروریست های  منطقه سبب شد تا در تسریع بیداری اسالمی 
که در حال ایجاد تحول عظیمی در منطقه می شد، خلل ایجاد 

شود.
 جامعه عربستان جامعه ای مرده است

را جامعه ای مرده خواند  ابوزیدآباد جامعه عربستان  امام جمعه 
علمای  نه  و  هستند  صالحی  افراد  عربستان  حکام  نه  افزود:  و 
عربستان، علمای ربانی هستند که به وظایف خود عمل کنند؛ 
و  حاکمان  و  باشد  نداشته  ربانی  عالم  که  جامعه ای  بنابراین 

مسئوالن آن انسان های صالحی نباشند، جامعه ای مرده است.
به در پیش بودن  اشاره  با  ادامه   حجت االسالم مفرح زاده در 
شورای  مجلس  و  رهبری  خبرگان  مجلس  مهم  انتخابات  دو 
اجرایی و  نگهبان و هیئت های  اسالمی، گفت: هر چند شورای 
ما  اما  رد می کنند،  یا  تایید  را  افراد  انتخابات صالحیت  نظارت 
نیز نمی توانیم نسبت به شناخت کاندیدای اصلح و انتخاب فرد 
اصلح بی تفاوت باشیم؛ باید بدون توجه به ظواهر افراد، با دقت 

و بررسی از بین نامزدهای انتخابات، فرد اصلح را انتخاب کنیم.
 وی با تاکید بر اینکه مجلس در رأس همه امور کشور قرار دارد، 
گفت: نامزدهای انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی  که قصد 
با  ارتباط  در  مهمی  نقش  می توانند  دارند،  را  مجلس  به  ورود 

صالح یا فساد جامعه داشته باشند.
 امام جمعه ابوزیدآباد همچنین لزوم بی تفاوت نبودن در انتخاب 
افراد  و گفت:  یادآور شد  اجتماعی  برای مسئولیت های  را  افراد 
مؤمن، صالح و دلسوز به جامعه و مردم را که به دنبال خدمت 
به نظام و اسالم و مردم هستند و تشنه قدرت نیستند و تشنه 
خدمت هستند، باید انتخاب کنیم تا جامعه ای زنده و پویا داشته 

باشیم.

حجت االسالم مفرح زاده: 
وجود عالم ربانی در جامعه سبب حیات و پویایی اجتماع می شود 
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استان  رسانه  بسیج  سازمان  رییس 
اصفهان، ضمن تشریح فعالیت های مختلف 
ناب  اسالم  علیه  رسانه ای  امپریالیسم 
انقالبی  رسانه  جریان  نقش آفرینی  گفت: 
ضروری رسانه ای  امپریالیسم  مقابل   در 

 است.
 رضا صفری پیش از ظهر دیروز در مراسم 
بزرگداشت روز قشر بسیج رسانه اظهار کرد: 
مصادف  شدن و تقارن روز بسیج رسانه با 
و  تصادف  رهبر، یك  روز شهادت غالمرضا 

اتفاق عادی نیست.
قدرت  مولفه های  جزو  معاصر  تئوری های  در  که  رسانه ای  جریان  اینکه  بیان  با  وی 
میدان دار  عرصه  این  در  باید  انقالبی،  و  بسیجی  رسانه های  گفت:  می شود،  محسوب 
باشند؛ در حال حاضر در عصری زندگی می کنیم که کشورها و حاکمیت های قدرت طلب 

برای استیالی خود از رسانه بهره  می برند.
رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان تاکید کرد: امروز حاکمیت های سلطه جو، ابزار 
رسانه را جزو راهبردهای اصلی خود قرار داده اند؛ ما به عنوان جریان رسانه ای انقالبی 
که عنوان بسیجی را یدك می کشیم، باید با قوت در این عرصه وارد شویم و خط شکن 

باشیم.
گفتمان  و  محمدی  ناب  اسالم  بردن  سوال  زیر  با  امروز  دشمنان  اگر  کرد:  تاکید  وی 
انقالب با برجسته کردن اسالم آمریکایی، اسالم تزویر و وهابیت قصد توطئه دارند، رسانه  

انقالبی و بسیجی باید خط شکن باشد.
صفری در پایان خاطر نشان کرد: جایگاه اصحاب رسانه انقالبی جایگاه خطیری است و 
نباید آن را دست کم گرفت؛ امروز نظام سلطه با پیچیدگی خاصی علیه اسالم و انقالب 

فعالیت می کند.

از  تجلیل  با  یزد  استان  رسانه  یادواره شهدای  یزد گفت:  استان  رسانه  بسیج  مسئول 
خانواده این شهدا در یزد برگزار می شود.

سیدحسین راسخی با اشاره به سالروز شهادت شهید غالمرضا رهبر که به عنوان روز 
بسیج رسانه نام گذاری شده، اظهار داشت: به مناسبت این روز، همایش روز قشر بسیج 

رسانه استان یزد در سالن اجتماعات بنیاد نخبگان استان یزد برگزار می شود.
وی با تاکید بر اهمیت زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا، افزود: همراه با این همایش، 
این شهدا، برگزار  از خانواده  با حضور و تجلیل  یادواره شهدای رسانه استان یزد هم 

می شود.
مسئول بسیج رسانه استان یزد ادامه داد: همچنین برای بزرگداشت روز بسیج رسانه در 

یزد، برنامه های متنوعی از هفته قبل در استان اجرا شده است.
رسانه  شهدای  گلزار  غبارروبی  به  می توان  برنامه ها،  این  جمله  از  کرد:  بیان  راسخی 
استان، گلزار شهدای گمنام امیر چخماق و همچنین گلزار شهدای خلدبرین یزد اشاره 

کرد.
وی حضور در منزل دو تن از شهدای رسانه استان و گفت و گو با خانواده این شهدا و 
انجام شده در  اقدامات  از دیگر  با اصحاب رسانه را  همچنین برگزاری نشست خبری 

این راستا دانست.
در  رسانه  بسیج  امسال  فعالیت های  با  ارتباط  در  یزد  استان  رسانه  بسیج  مسئول 
رسانه ای  و  خبرنگاری  دوره های  موفق  برگزاری  دنبال  به  داشت:  اظهار  یزد،  استان 
امسال دوره  یزد،  اول کشوری توسط کانون بسیج رسانه  در سال قبل و کسب رتبه 
 خبرنگاری در تمام شهرستان های یزد و با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از بسیجیان برگزار

 شد.
وی با تاکید بر اهمیت پرورش خبرنگاران متعهد به ارزش های انقالب، گفت: پس از 
تکمیلی،  و  پایان دوره مقدماتی  آزمون  این دوره ها و شرکت هنرآموزان در  برگزاری 
۲۲۰ نفر از برگزیدگان افرادی که حد نصاب الزم را کسب کردند، به عضویت باشگاه 

خبرنگاران بسیج در استان یزد درآمدند.

مسئول بسیج رسانه استان یزد:

یادواره شهدای رسانه در یزد برگزار می شود

رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان:

نقش آفرینی جریان رسانه انقالبی در مقابل امپریالیسم 

با  مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی مساجد استان یزد 
برگزاری  از  فرهنگی،  محتوای  تولید  ضرورت  به  اشاره 

چهارمین جشنواره کشوری روح خدا در یزد خبر داد.
محسن رستگاری، با بیان اینکه مساجد، نقش مهمی در 
پیروزی انقالب اسالمی ایفا کردند، اظهار داشت: مساجد 
در فرهنگ و مکتب انقالب، به عنوان منشا اصلی ترویج 

فرهنگ دینی و اسالمی محسوب می شوند. 
با اشاره به  مسئول دبیرخانه کانون مساجد استان یزد 
راستای  در  هنری  و  فرهنگی  برنامه  ارتقای  ضرورت 
ترویج فرهنگ انقالب بین اقشار مختلف جامعه به ویژه 
نسل جدید گفت: بیان نقش موثر مساجد در پیروزی و 

تداوم انقالب اسالمی از مهم ترین وظایف دبیرخانه کانون 
فرهنگی مساجد است.

رستگاری فراهم کردن زمینه آشنایی هرچه بیشتر اقشار 
مختلف جامعه را با دستاوردهای نظام انقالب اسالمی از 
جمله برنامه های در دستورکار دبیرخانه کانون فرهنگی 
یزد  استان  در  کرد:  بیان  و  دانست  یزد  استان  مساجد 
بیش از ۷۵۰ کانون فرهنگی هنری در  بیش از ۹ هزار 

مسجد در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از نخبگان قرآنی و علمی 
درکانون های فرهنگی مساجد به منظور ترویج فرهنگ 
انقالب افزود: کم رنگ کردن جایگاه ارزش های دینی و 
مذهبی بین اقشار مختلف جامعه، به ویژه نسل جدید از 

جمله توطئه های نفوذ فرهنگی استکبار جهانی علیه نظام 
و انقالب اسالمی ایران است.

برگزاری  یزد  استان  مساجد  کانون  دبیرخانه  مسئول 
بزرگ  نغمه های آسمانی«، »مسابقه  و  جشنواره »آواها 
کتابخوانی« و اجرای طرح معنوی »۱۰ شب ۱۰ مسجد« 
را از جمله اقدامات انجام شده در دبیرخانه کانون مساجد 
استان یزد عنوان کرد و اظهار داشت: چهارمین جشنواره 
کشوری روح خدا از ۱۲ بهمن تا ۱۵ خرداد ماه امسال 
با هدف ایجاد نشاط و پویای ویژه عید انقالب، در یزد 

برگزار می شود.
رستگاری تولید محتوای فرهنگی را در راستای تبیین 
ضرورت نقش مسجد در تربیت اجتماعی جامعه، از جمله 

ضرورت های مباحث اجتماعی و اخالقی جامعه اسالمی 
دانست و بیان کرد: کانون های فرهنگی مساجد به دلیل 
نوع فعالیت و رسالت های خود، نقش مهمی در تدوین 
برنامه های آموزشی و تربیتی اقشار مختلف جامعه به ویژه 

جوانان و نسل جدید دارند.
منبع: تسنیم

«« لطيفه های قرآنی
««بهره اندک

روزگاری مردم دمشق به بیماری طاعون گرفتار شدند. در این هنگام )ولید بن عبد الملك( تصمیم گرفت که از آنجا خارج شود. به او گفتند: مگر سخن خدای بزرگ را نشنیده ای که می فرماید: 
ُقل لَن یَنفعُکم الِفرار اِن َفَررتُم ِمن الموت اَو الَقتِل ، و اذاً ال تَمَتعون ااِل قلیاًل ؛ بگو از مرگ یا کشته شدن فرار کنید، سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگانی 

نخواهید گرفت؛ ولید گفت: من فقط همان بهره کم را می خواهم نه چیز دیگری را!!
««لطيفه جبهه ای

داستان موسي)ع(:
در مسجد شهرك دارخوین مراسم دعاي کمیل برپا بود. شهید تورجي زاده، فرمانده گردان یا زهرا )س( ضمن خواندن دعا، قصه حضرت موسي)ع( را نقل کرد که از خداوند طلب باران کرده و باران 

نازل نشده بود. بعد که علت را جویا شدند، معلوم شد فردي گناه کار در میان جمع است. حضرت موسي )ع( قبل از آن که دوباره دست به استغاثه بردارد، از شخص عاصي خواسته بود که مانع رحمت نشود 
و جمع را ترك کند. در همان اثنا، باران بارید و دعاي حضرت مستجاب شد. گویا معصیت کرده به توفیق توبه رسیده بود. تورجي زاده به همان ترتیب استدعا کرد فردي که خود را صاحب گناهي نابخشودني مي داند، از میانه برخیزد 
و برود شاید به این وسیله خواسته حاضران منقلب در مجلس به نتیجه برسد. صالبت سکوت اهل حال و سنگیني اخالص در کالم شهید تورجي زاده تمرکزي به جلسه داد و همه در حالت خلسه فرو رفتند. در چنین شرایطي یك 
نفر بخت برگشته که ظاهرا در طول مدت دعا و راز و نیاز حواسش کامال جمع امور مربوط به خود بود، از قلب جمعیت برخاست. یك مرتبه همۀ سرها به سوي او برگشت. در همان نگاه نخست همه مي دانستند که او احتماالً بي 
گناه ترین فرد آن مجموعه است و این وضع را بدتر کرد؛ در یك چشم به هم زدن، به خودش آمد؛ حاال نه راه پس داشت نه راه پیش، برود، چگونه برود؟ بماند و بنشیند، جواب آن همه نگاه پر از شیطنت را چه بدهد؟ خودش را شل 

کرد روي زمین و خالیق منفجر شدند.

مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی مساجد یزد:
چهارمین جشنواره کشوری روح خدا در یزد برگزار می شود

««لطیــــــــــفه ها 



سرانجام با تالش هاي صورت گرفته از سوي انجمن توليدکنندگان فوالد، 
شرکت فوالد مبارکه و ساير فوالدسازان کشور، افزايش تعرفه واردات برخي 
از اقالم فوالدي در جلسه هيئت وزيران مورخ 1394/10/2 به تصويب رسيد.

دکتر بهرام سبحاني رييس هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فوالد و مدير 
عامل فوالد مبارکه ضمن اعالم اين خبر گفت: بر اساس اين افزايش تعرفه 
وارداتي که به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد 
و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب شد، مجموع 
بازرگاني کاالهاي مشمول رديف تعرفه هاي مدنظر  حقوق گمرکي و سود 

)فوالدهاي ممزوج( از 4 به 10 درصد افزايش يافت.
وي در همين رابطه افزود: به استناد گزارش هاي دريافتي از گمرکات کشور 
و اخبار مربوط به کاهش قيمت محصوالت وارداتي از چين و روسيه در بازار 
ايران طي سال جاري در مجموع اعمال تعرفه اخير و اصالح تعرفه هاي قبلي 
در مصوبه اسفند ماه 93 هيئت محترم دولت تاثير خود را تا حدود زيادي از 
دست داده بود؛ به همين دليل توليد کنندگان فوالد کشور از دولت افزايش 
مجدد تعرفه واردات فوالد را خواستار شدند؛ از اين رو پيشنهاد کارشناسي 
اعمال  ايران،  فوالد  توليدکنندگان  انجمن  اعضاي  و  مبارکه  فوالد  شرکت 
تعرفه هاي پلکاني بود تا بتواند از کل محصوالت فوالدي را به طور متوازن و 

متناسب حمايت کند.
دکتر سبحاني با تاييد بر اين مطلب که اين افزايش 10 درصدي تعرفه ها 
هنوز هم پاسخگو نيست، در توضيح بيشتر چگونگي اعمال تعرفه ها اظهار 
کرد: از ابتداي امسال پيگيري کرديم و تعرفه انواع شمش 10 درصد و تعرفه 
بودند؛  استثنايي گذاشته  منتها يک  پيدا کرد.  افزايش  به 15 درصد  ورق 
ورق هاي زير 3 ميليمتر از 15 به 10 کاهش دادند؛ ورق هاي توليدي ممزوج، 
تعرفه 4 درصدي داشت و همچنين ارز مبادله اي را پيگيري کرديم که نتيجه 
اين پيگيري ها تا االن اين است که در هفته گذشته مصوبه اي ابالغ شد تا 
اوال تخصيص ارز مبادله اي براي واردات هرگونه فوالد قطع شد و ارز متقاضي 
تعرفه 4 درصدي که براي يک سري فوالدها پيش بيني شده بود، به 10 

درصد افزايش پيدا کرد؛ ولي هنوز پاسخگو نيست.
وي خاطر نشان کرد: در همين رابطه بحث اعمال 15درصد تعرفه حفاظتي 
موقتا درخواست شده بود تا به يک حالت مطلوبي در کشور دست يابيم؛ ولي 
هنوز عملياتي نشده که همچنان پيگير اين موضوع نيز هستيم و اميدواريم 

آن راهم به زودي اعالم کنند.
دکتر سبحاني نتيجه اعمال تعرفه و حمايت هاي معقول از توليدکنندگان 
از تضعيف هرچه بيشتر واحدهاي توليدي،  داخلي کشور را در جلوگيري 
کاهش موجودي انبارها، حفظ اشتغال زايي و جلوگيري از خروج ارز از کشور 

خالصه کرد.
رييس هيئت مديره فوالد هرمزگان در بخش ديگري از سخنان خود سالروز 
افتتاح فوالد هرمزگان را به همه مديران و کارکنان اين شرکت تبريک گفت 
و درخصوص وضعيت حال و آينده اين شرکت تصريح کرد: با توجه به اينکه 
فوالد هرمزگان در حاشيه خليج فارس قرار گرفته، همه ويژگي ها را براي 
سرمايه گذاري و توسعه دارد؛ از اين رو توسعه اين شرکت را در 2 بخش 
تعريف کرده ايم؛ ابتدا توسعه ظرفيتي که در فاز اول، يک و نيم ميليون تن 
فعلي را به 3 ميليون تن خواهد رساند و يکي هم توسعه عمودي که در پايين 
دست و باالدست با احداث کارخانه گندله سازي و کارخانه نورد زنجيره توليد 

را تکميل مي کند.
وي در همين رابطه ادامه داد: در پايين دست بايد يک خط نورد گرم زده 
شود تا اسلب توليد شده با اهداف صادراتي به کالف ورق گرم تبديل شود و 
در باالدست هم يک کارخانه گندله سازي بايد احداث گردد. هرچند با توجه 
به 2 واحد گندله سازي که درهمسايگي فوالد هرمزگان در حال ساخت 

است، شايد اين امر در اولويت بعدي قرار گيرد.
دکتر سبحاني با تاکيد بر اينکه اگر محدوديت زمين در اين شرکت برطرف 
شود، مي توان افزايش توليد و توسعه ها تا سقف 6 ميليون تن را هم در اين 
شرکت دنبال کرد، افزود: همه اينها مستلزم اين است که در همين مجموعه، 
يک توليد اقتصادي داشته باشد تا انگيزه هاي الزم را براي سرمايه گذاري 
افزايش دهد؛ هرچند که در شرايط فعلي وضعيت فوالد در سطح جهاني 
وضعيت خوبي نيست؛ بازار در حال رکود و تقاضا کم است و قيمت ها افت 
کرده است که البته اين گونه نخواهد ماند. شايد به همين دليل بهترين زمان 
براي سرمايه گذاري همين االن است. چون معموال وقتي بازار خراب است 
و قيمت ها پايين است، بهترين زمان براي سرمايه گذاري است تا وقتي که 
توسعه ها به بهره برداري برسد، قيمت ها نيز به نرخ واقعي خود برسد. بايد در 
نظر داشته باشيم بعد از برجام و رفع تحريم ها امکان حضور سرمايه گذار 

و جذب سرمايه در اين منطقه به شدت افزايش خواهد يافت.
خود ضمن  پاياني سخنان  بخش  در  هرمزگان  فوالد  مديره  هيئت  رييس 
قدرداني از زحمات مديريت و کارکنان فوالد هرمزگان خاطر نشان کرد: در 
شرايط رکود، بايد تالش کنيم بين درآمد و هزينه ها توازن برقرار کنيم. از 
اين رو انتظار مي رود همکاران فوالد هرمزگان تمام تالششان را براي کاهش 
هزينه هاي توليد و جلوگيري از هزينه هايي که اولويت ندارند، به کار گيرند. 
براي اينکه اين اتفاق بيفتد، بايد همه کارکنان در هر جايگاهي بکوشند و با 
تدبير خود هزينه ها را مديريت کنند. هريک از کارکنان در کاهش هزينه ها 
و افزايش بهره وري، بايد مانند يک مدير تصميم گيري و اقدام کنند؛ در نظر 
داشته باشيم اين شرايط مقطعي و آينده روشني پيش روي اين شرکت است.
««بومی سازی دستگاه عرض سنج در خط اصالح 2 ناحیه نورد سرد 

يک دستگاه عرض سنج با تکنولوژي بومي و قابل رقابت با انواع مشابه خارجي، 
پس از عمليات طراحي و ساخت با موفقيت در خط اصالح 2 ناحيه نوردسرد 

مورد بهره برداري قرار گرفت.
رييس واحد خطوط نهايي نورد سرد با اعالم اينکه اين تجهيز با همکاري 
دانشگاه اصفهان و واحد بومي سازي و اتوماسيون و ابزار دقيق خطوط نهايي 
ساخته و به کار گرفته شد، افزود: اين عرض سنج، به منظور کنترل پيوسته 
عرض ورق، که از پارامترهاي مهم براي مشتريان اين خط است، ساخته شده 
و از جمله مشخصات اين سيستم، ارتباط با سيستم اتوماسيون )PLC (خط 

توسط شبکه اترنت است.
مظاهري ادامه داد: اين تجهيز اطالعات کالف را از PLC دريافت و به ازاي 
هر کالف يک فايل Excel که حاوي گراف تغييرات عرض بر حسب طول 
کالف است، ذخيره و آرشيو مي کند. همچنين مقدار لحظه اي و واقعي عرض 
در هر لحظه در اختيار PLC قرار مي گيرد که مي تواند در برنامه اتوماسيون 

خط مورد استفاده قرار گيرد.
افزود:  بومي سازي شده،  اين عرض سنج  قابليت هاي ديگر  وي در خصوص 
پيش از اين در ساير خطوط فوالد مبارکه، از دستگاه هاي عرض سنج خارجي 

براي اندازه گيري عرض ورق استفاده مي شد که به نور پس زمينه نياز داشت 
و همين امر باعث افزايش احتمال خطا به دليل لرزش ورق مي شد و احتمال 
خطا و خرابي تجهيز به دليل همين لرزش ورق نيز بيشتر بود. ضمن اينکه 
اين تجهيز به کاليبراسيون مداوم، تعميرات و اجراي تعميرات برنامه ريزي 

شده، نياز ندارد.
مظاهري با تاکيد بر اينکه روش اندازه گيري عرض ورق در اين تجهيز براي 
اولين بار بر مبناي پردازش تصوير و نور ليزري است، تصريح کرد : دقت زياد 
اندازه گيري عرض، عدم نياز به منبع نور در زير ورق، کاهش احتمال آسيب 
ديدن تجهيز در اثر برخورد ورق و حذف امکان خطا به دليل ارتعاشات ورق 
و همچنين قيمت بسيار پايين نسبت به خريد خارجي از مزاياي اين نوع 

عرض سنج بومي سازي شده است.
وي در پايان از همکاري اساتيد و کارشناسان دانشکده برق دانشگاه اصفهان و 
واحدهاي مهندسي مجدد و بومي سازي و همچنين تالش و پيگيري مديريت 
و کارکنان ناحيه نورد سرد، که در رسيدن به اين امر مهم همکاري داشتند، 

تشکر و قدرداني کرد.
««افزایش 100 درصدی عمِرسقف کوره قوس الکتریکی ناحیه سبا 

انجام تغييرات اساسي بر روي فرآيند تعمير و مونتاژ سقف کوره قوس  با 
الکتريکي ناحيه فوالدسازي و نورد پيوسته سبا، عالوه بر افزايش 100درصدي 
عمِر اين تجهيز، به طور ميانگين، ساالنه 2500 ميليون ريال صرفه جويي 

اقتصادي به دست آمد.
مسئول کارگاه آماده سازي تعميرات فوالد سازي و ريخته گري سبا، از ثبت 
رکورد جديدي در ميزان ذوب گيري از سقف کوره قوس خبر داد و افزود: 
با توجه به پيگيري به عمل آمده در جهت کاهش هزينه و توقفات ناشي از 
تعويض پانل هاي سقف کوره قوس با يک برنامه ريزي مناسب و اجراي آن 
موفق به افزايش ذوب دهي سقف کوره قوس از 1548 عدد به 3608 عدد 

شديم.
عباسعلي عسگري ضمن اشاره به فعاليت هاي انجام شده در راستاي کاهش 
توقفات و تعويض پانل هاي سقف کوره ادامه داد: اجراي اين اصالحات، کاهش 
50 درصدي را در توقفات اضطراري نشان مي دهد؛ ضمن اينکه اين امر باعث 

صرفه جويي 5 ساعته در تعويض سقف در يک دوره 10ماهه شده است.
قالب  در  سبا  پانل هاي  سازنده  شرکت هاي  با  بيشتر  هماهنگي  از  وي 
بازديدهاي مکرر از سوي کارشناسان تعميرات و دفتر فني تعميرات و اصالح 
جوشکاري ها و نظارت پروسه ساخت پانل ها، ايجاد تغييرات اساسي در جهت 

اصالح توزيع آب پانل هاي اصلي و البوي سقف )که باعث افزايش طول عمر 
البو و پانل هاي فريم اصلي شده است (، بررسي و اصالح فرآيندهاي کوره 
و بهينه سازي سرباره پفکي که باعث بهبود عملکرد کوره و حفظ پانل هاي 
هوزينگ و سقف مي شود و اصالح فرآيندهاي مونتاژ پانل هاي سقف و رعايت 
فواصل دقيق بين پانل ها جهت انبساط و انقباض در حين توليد به عنوان 
اين  انجام شده در جهت بهبود وضعيت سقف کوره قوس در  فعاليت هاي 

ناحيه ياد کرد.
عسگري خاطر نشان کرد: در حال حاضر سازندگان پانل ها که بومي منطقه 
نيز هستند، به خوبي با نظارت هاي انجام شده آمادگي هاي الزم را براي 
ساخت پانل هاي مطلوب و با کيفيت مناسب را به دست آورده و در اين مورد 

به خوبي رشد کرده اند.
مسئول کارگاه آماده سازي تعميرات فوالدسازي و ريخته گري سبا در خاتمه 
از مديريت ناحيه به جهت حمايت هاي مؤثر خود و همکاري هاي مسئوالن 
و کارشناسان دفتر فني تعميرات و توليد فوالد مبارکه و سبا و واحد خريد 

تشکر و قدرداني کرد.
«« معاون اجرای پروژه های شرکت فوالدمبارکه:

 بازی های فصل آینده در نقش جهان برگزار می شود 
سعيدبخش گفت: ما در پروژه نقش جهان هزينه کرده ايم و نمی گذاريم پروژه 
ناتمام بماند و با اميد بهره برداری از ورزشگاه، اقدام به سرمايه گذاری در آن 
کرده ايم؛ اما در مورد تزريق بودجه بيشتر به اين پروژه، مدير عامل کارخانه 

بايد تصميم گيری کند.
فوتبال  دوستداران  اصلی  سوال  روزها  اين  ايمنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
نقش جهان،  ورزشگاه  مورد  در  سپاهان  هواداران  خصوص  به  و  اصفهان 
نصف جهان خبرساز  هميشه  ابرپروژه  اين  از  بهره برداری  دقيق   زمان 

 است.
در اين بين نقل قول های مختلفی از سوی مقامات مسئول و ورزشی های 
اصفهان در مورد زمان تکميل شدن اين ورزشگاه در رسانه ها مطرح شده 

است.
با احمد سعيدبخش معاون اجرای پروژه های شرکت فوالدمبارکه و نماينده 
مدير عامل اين شرکت در پروژه نقش جهان درباره مسايل مختلف درباره اين 

پروژه گفت وگو کرديم.
حاصل اين گفت وگو را در ادامه می خوانيد:

روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان در چه شرایطی قرار دارد؟

برتر در  ليگ  آينده  بازی های فصل  اساس است که  اين  بر  ما  برنامه ريزی 
راستا  اين  در  ما  برنامه ريزی های  تمام  و  شود  برگزار  نقش جهان  ورزشگاه 

صورت گرفته است.
مدتی پيش استاندار اصفهان از روند تکميل ورزشگاه کمی گاليه مند بود و 

خواستار تسريع اين موضوع شد.

االن وضعیت به چه صورت است؟
شرايط خوب است و اتفاقا استاندار اصفهان در بازديد سه هفته پيش خود، از 
روند تکميل ورزشگاه ابراز رضايت کرد و روند کار را خوب ارزيابی کرد. ضمن 
اينکه ما به دليل تغيير استانداردهای AFC مجبور شديم تغييراتی کلی در 
بخش هايی از پروژه ايجاد کنيم. مثال ورودی بازيکنان در ورزشگاه نقش جهان 
که  دهيم  تغيير  به صورتی  را  آن  مجبور شديم  که  بود  دروازه ها  از پشت 
بازيکنان از وسط زمين وارد شوند که اين موضوع مستلزم تغييرات و تخريب 

زيادی در ورزشگاه بود.
اتاق  پيدا می کنند، رختکن،  ورزشگاه حضور  در  تيم که  دو  برای هر  بايد 
ريکاوری، حمام و سرويس بهداشتی به صورت مجزا در نظر می گرفتيم که 
باعث شد تغييرات کلی در فاز اول ايجاد کنيم و در مورد اسکلت فلزی نيز، 
بخشی از آن به دليل نيمه تمام ماندن پروژه آسيب ديده بود که مجبور شديم 

آن را باز کنيم و بعد از ترميم دوباره نصب کنيم.
يک سری قطعات مربوط به اسکلت فلزی هم ساخته نشده بود که درحال 
برای  هم  قراردادی  دارد.  ادامه  هم  هنوز  کار  اين  و  هستيم  آنها  ساخت 
محوطه سازی، پارکينگ ها، سرويس های بهداشتی بيرون ورزشگاه و ... منعقد 
شده است که در دست اقدام است.در مورد چمن هم، سرمای هوا کمی برای 
ما مشکل ايجاد کرد و مجبور شديم چمن را از ابتدا خاک برداری کنيم و 
دوباره اليه های جديد تعبيه کنيم؛ چون برخی اصول در کاشت چمن رعايت 
نشده بود و آبی هم که به آن داده شده بود، کيفيت خوبی نداشت. لوله های 
آب گرم زير چمن نيز آماده است و زمين مهيای کشت است؛ ولی به دليل 
سرما، دو گزينه داريم؛ يکی اينکه چمن را االن بکاريم يا اواخر بهمن و اوايل 
اسفندماه. البته فرقی هم نمی کند و چمن برای فصل آينده ليگ برتر آماده 
می شود؛ چون چمن بايد دوچين شود تا بتوان روی آن بازی کرد. همان طور 

که می بينيد اين دوباره کاری ها زمان زيادی از ما گرفت.
می کنند.  وارد  انتقاد  ورزشگاه  در  چمن  دوباره  کاشت  به  برخی 
تضمینی وجود دارد که چمن ورزشگاه به سرنوشت چمن قبلی دچار 

نشود؟
کارشناسان شرکت فوالدمبارکه که برای کشت چمن به ورزشگاه آورده ايم، 
مهندس کشاورزی و متخصص اين کار هستند و اينها افرادی هستند که 
کارشناس زمين های تمرين باشگاه سپاهان هم بوده اند. بر اساس نظر همين 
کارشناسان هم بود که تصميم بر اين شد که چمن دوباره از پايه بازسازی 
تصميم  ورزشی  اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت  مهندسان  وگرنه  شود؛ 
داشتند تنها بازسازی کوچکی روی چمن انجام دهند. بهترين تجهيزات برای 
چمن ورزشگاه به کار برده شده است و اميدواريم که چمن خيلی خوبی در 

ورزشگاه داشته باشيم. 
مورد  بودجه  کردید،  اشاره  آن  به  که  دوباره کاری هایی  به  توجه  با 
نیاز برای تکمیل ورزشگاه نقش جهان به بیش از ۳0 میلیارد تومان 
می رسد. بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در آخرین 
به  از اختصاص تنها 12 میلیارد تومان  این مورد  اظهارنظر خود در 
تکمیل ورزشگاه نقش جهان سخن گفته است. سوال اینجاست که آیا 
فوالدمبارکه حاضر به تامین باقی مانده این بودجه خواهد بود یا خیر؟

اين  در  که  ما  مسلما  بگيرد.  تصميم  مورد  اين  در  بايد  مديرعامل شرکت 
پروژه هزينه کرده ايم، نمی گذاريم پروژه ناتمام بماند و با اميد بهره برداری از 
ورزشگاه، اقدام به سرمايه گذاری در آن کرده ايم. تزريق بودجه بيشتر به پروژه 
ديگر موضوعی است که مديريت عالی شرکت و مدير عامل کارخانه بايد در 

مورد آن تصميم گيری کند.
فوالد مبارکه تا االن چه میزان بودجه به پروژه تزریق کرده است؟

تا امروز حدود 10 و نيم ميليارد تومان.
اینکه در محل ورودی و خروجی شرقی ورزشگاه کار خاصی  مثل 

انجام نشده است. مشکلی در آن قسمت وجود دارد؟
نه، اينها در برنامه کاری ما هست. برای ورودی اصلی ورزشگاه هم با شهرداری 
کامال هماهنگ بوده ايم و آنها در حال تهيه طرحی هستند که همزمان با 
راه اندازی پروژه، شهرداری بايد ورودی ها و خروجی ها را ساماندهی کند؛ اينها 
در دست اقدام است و مساله ای وجود ندارد که ناديده گرفته شده باشد. حتی 
در مورد سيستم کابل نوری و ... با صدا و سيما هماهنگ بوده ايم و کارها به 
موازات يکديگر پيش می رود.طبق تفاهم نامه، بخشی از کارهای ورزشگاه به 
اداره کل ورزش و جوانان استان محول شده است؛ اما گويا دپوی خاکی در 
يک طرف ورزشگاه وجود دارد که قرار بوده اداره کل اقدام به جابجايی آن 
کند؛ ولی اين کار صورت نگرفته. ما تنها سرمايه گذار هستيم و در اين موارد 
دخالت نمی کنيم. حتی در بحث انتخاب پيمانکار نيز دخالتی نداشتيم و اين 
موارد بر عهده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است. ما فقط 
به پروژه پول تزريق می کنيم و نظارتی هم داريم که پول ما چطور و کجا 
صرف می شود. اينکه زمين ها معارض دارد يا دپوی خاک جابجا نشده، به 
ما ربطی پيدا نمی کند و مدير کل ورزش و جوانان استان بايد در اين مورد 

اظهارنظر کند.
برخی اهالی ورزش اصفهان به بهره برداری از ورزشگاه در زمان اعالم 

شده خوش بین نیستند؛ نظر شما در این مورد چیست؟
ما که درگير پروژه هستيم وضعيت آن را بهتر می دانيم. شما هدفی را برای 
تاريخ بهره برداری در نظر می گيريد؛ اما ممکن است خدای نکرده اتفاقی رخ 
دهد و اين زمان عقب بيفتد؛ اما طبق برنامه ريزی ما مسابقات فصل آينده 
ليگ برتر را در چمن ورزشگاه نقش جهان خواهيم داشت و اين طور که پروژه 

پيش می رود، به محقق شدن اين موضوع خوش بين هستيم.
از طرف ديگر اظهارنظر غيرکارشناسی با پيش بينی تخصصی تفاوت دارد و 
تمام سعی و تالش ما بر اين است که ورزشگاه تا ليگ آينده آماده شود و 

تاکنون نيز در تزريق نقدينگی به پروژه هيچ کوتاهی نداشته ايم.
مباحثی مطرح شده که فوالد مبارکه قصد دارد فاز دوم ورزشگاه را 
در حد برگزاری مسابقات و نه تکمیل نهایی آماده کند و از همان فاز 

نخست استفاده شود. آیا این موضوع صحت دارد؟
اين موضوع درست نيست و ما از هيچ ملزوماتی که برای برگزاری مسابقات 
الزم است، کم نمی گذاريم. مثل اينکه قرار است وزير ورزش و جوانان و مدير 
عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به زودی بازديدی از پروژه 

داشته باشند.
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