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انتخاب اصلح 5     
شماره   4 در  اصلح   انتخاب  بحث های  سلسله 
در  اسالمی   ارزش های  به  تعبد  و  شد  مطرح 
عنوان  به  )ره(  امام  و  )ع(  علی  حضرت  سخنان 
یک شاخص مهم در انتخاب اصلح بیان گردید؛ در 
این شماره به تعدادی دیگر از ویژگی ها پرداخته 
می شود؛ زیرا این سوال که معیار ما برای انتخاب 
در  که  است  پرسشی  چیست،  اصلح  کاندیدای 
روزهای مانده تا انتخابات در اذهان وجود دارد و 
برای رسیدن  باره کنکاش می کنند؛  این  همه در 
به پاسخ این سوال بهترین منبع سخنان امام )ره( 
و مقام معظم رهبری است. پیش از این گفته شد 
اولین معیار اصلح بودن، داشتن تدین و تعبد است. 
امام خمینی )ره( فرمودند: »مردم شجاع ایران با 
دقت تمام، به نمایندگانی رأی دهند که متعبد به 
اسالم و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان 

احساس مسئولیت کنند.« 
»در قول و عمل مدافع اسالم پا برهنگان زمین، 
اسالم مستضعفان، اسالم رنج دیدگان تاریخ، اسالم 
در  و  عارف  پاک طینتان  اسالم  مبارزه جو،  عارفان 
یک کلمه، مدافع اسالم ناب محمدی )ص( باشند...

سرمقاله

8 گوناگون 

2

2

روزنامه ای برای همه

قسمت اول 

ادامه دارد ...

  سامانه ثبت نام و پشتیبانی
                                                                 2020 ADSL 

                                                                                                          
                                                                          

سامانه گویای ثبت نام، واگذاری و پشتیبانی اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات 
استان اصفهان  

ADSL جهت ثبت نام سرویس های مختلف »»
«« پیگیری از آخرین وضعیت ثبت نام مشترکین  

«« ارتباط با واحد پشتیبانی و واگذاری 
«« خدمات طرح زرین 

«« پشتیبانی و پاسخگویی درخصوص شرکت های تجاری 
«« دریافت پیامک نام کاربری و رمز عبور طرح های ثبت نامی 

ADSL استفاده از راهنمایی همیار تلفنی »»

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

این پیروزی، دستاورد اراده ملت، قوا و اقتدار نیروهای نظامی بود و امیدوارم همه در ادامه، برای پیشرفت کشور و رفاه مردم، کنار هم باشیم.
امروز همه از فرجام برجام خوشحالند؛ جز صهیونیست ها، تفرقه افکنان میان دنیای اسالم و یک گروه افراطی کوچک در آمریکا.

از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان، در همه مراحل، راهنما، حامی و ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند، صمیمانه قدردانی می کنم.

رییس جمهوری در مجلس شورای اسالمی: 

برجام، دستاورد اراده ملت
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السفیر نوشت : 

اجرای »برجام« به کاهش شاخص بورس عربستان انجامید
بازتاب برجام،

ذوق زدگی غربی ها، برجام را به تیتر یک کشاند 

شاخص کل بازار اوراق بهادار ابوظبی هم 4.5 درصد کاهش یافت و به پایین ترین 
حد ممکن در دو سال گذشته رسید.

به گزارش کیمیای وطن، به نقل از روزنامه السفیر لبنان، آغاز اجرای برجام و لغو 
تحریم های ایران از یک سو به افزایش شاخص بورس ایران و از سویی هم به سقوط 

شاخص بورس  کشورهای عربی حاشیه خلیج ]فارس[ انجامید. 
این روزنامه در ادامه افزود: »شاخص اصلی بورس عربستان سعودی، بزرگ ترین 
بازار اوراق بهادار عربی، 6.59 درصد کاهش پیدا کرد و تنها در مدت چند دقیقه، 

384 واحد خود را از دست داد. این رقم پایین ترین 
حد خود در طول هفت سال گذشته است.«

و  کار  به  شروع  در  دبی  »بورس  داد:  ادامه  السفیر 
قبل از آنکه کمی بهتر شود و به 5.6 درصد برسد، 
6 درصد سقوط کرد. و شاخص کل آن، بیانگر آن 
است که بورس دبی، 2700 واحد خود را از دست 
شرکت های  برخی  سهام های  کاهش  شاهد  و  داده 

اصلی بود.« این روزنامه افزود: »شاخص کل بازار اوراق بهادار ابوظبی، 4.5 درصد 
کاهش یافت و به پایین ترین حد ممکن در دو سال گذشته رسید. بازار سهام قطر 
که بعد از عربستان سعودی دومین بازار سهام از نظر ارزش مالی است، 6 درصد 
کاهش داشت. بازار سهام مسقط و بحرین نیز به ترتیب، 2.28 و 0.3 درصد کاهش 
پیش بینی  انرژی  بخش  »کارشناسان  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  السفیر  داشت.« 
کرده اند که رفع تحریم های اقتصادی ایران، منجر به افزایش صادرات نفتی ایران 
شده و این مسئله افزایش عرضه و به تبع آن، کاهش قیمت نفت را در پی خواهد 

داشت.« جام نیوز

صبح دیروز، خبر رفع تحریم های ایران به تیتر یک بیشتر روزنامه ها، خبرگزاری ها 
و سایت های انگلیسی زبان تبدیل شده بود. گویا، این موضوع، برای غربی ها جذابیت 

بیتشتری نسبت به ایرانی ها داشته است.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، شب گذشته توافق هسته  ای بین ایران و 
غرب گام نهایی خود را برداشت و تحریم های ایران برداشته شد. مقامات آمریکایی 
و اروپایی و همچنین آژانس باالخره شب گذشته، اقدامات هسته ای ایران را برای 

توقف برنامه های خود تایید کرد و اجازه رفع تحریم های ایران صادر شد.
تیتر  به  ایران  تحریم های  رفع  خبر  دیروز  صبح 
سایت های  و  خبرگزاری ها  روزنامه ها،  بیشتر  یک 
موضوع،  این  گویا،  بود.  شده  تبدیل  انگلیسی زبان 
برای غربی ها جذابیت بیتشتری نسبت به ایرانی ها 
رفع  غربی،  رسانه های  اکثر  حتی  است.  داشته 

تحریم های ایران را مثبت ارزیابی کردند. 
نوشت:  خود  خبر  در  تایمز  واشنگتن  روزنامه 
هسته ای  توافق  بزرگ  تالش  آمریکا،  کنگره  در  زیاد  مخالفان  وجود  با 
صادر را  ایران  تحریم های  رفع  دستور  باالخره  اوباما  و  نشست  ثمر   به 

 کرد.
که  اکنون  نوشت:  خود  نخست  صفحه  در  نیز  تایمز  نیویورک  روزنامه 
آزادی  از  بعد  ایران  تحریم های  رفع  است،  شده  اجرا  هسته ای  توافق  بندهای 
را  ایران  نفتی  تحریم های  اروپایی،  کشورهای  و  آمریکا  شد.  انجام  زندانی ها 
خواهد  آزاد  نیز  دالر  میلیارد   100 ارزش  به  ایران  دارایی های  و   برداشتند 

شد.

رییس جمهوری هنگام تقدیم الیحه بودجه سال 1395 
و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسالمی، برنامه 
ایران  برای  را یک فرصت  )برجام(  اقدام مشترک  جامع 
دستاورد  پیروزی،  این  کرد:  تصریح  و  دانست  اسالمی 
امیدوارم  و  بود  نیروهای نظامی  اقتدار  و  قوا  اراده ملت، 
کنار  مردم  رفاه  و  کشور  پیشرفت  برای  ادامه  در  همه 

هم باشیم. 
رییس جمهوری هنگام تقدیم الیحه بودجه سال 1395 
و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسالمی، برنامه 
ایران  برای  را یک فرصت  )برجام(  اقدام مشترک  جامع 
دستاورد  پیروزی،  این  کرد:  تصریح  و  دانست  اسالمی 
امیدوارم  و  بود  نیروهای نظامی  اقتدار  و  قوا  اراده ملت، 
کنار  مردم  رفاه  و  کشور  پیشرفت  برای  ادامه  در  همه 

هم باشیم.
االسالم و  اطالع رسانی  دولت، حجت  پایگاه  به گزارش 
المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه گفت: مردم 
بزرگ ایران، با صبر، مقاومت و ایستادگی در راه تثبیت 
بهترین  و  ایستادند  اسالمیشان  آرمان های  و  حقوق 
سیاسی  پرونده  پیچیده ترین  در  را  خود  دیپلمات های 
بزرگ  قدرت های  با  رویارویی  صحنه  به  معاصر  تاریخ 

فرستادند.
بزرگ  ملت  به  پیروزی  این  تبریک  با  جمهوری  رییس 
ایران، اظهارداشت: امروز همه از فرجام برجام خوشحالند؛ 
و  اسالم  دنیای  میان  تفرقه افکنان  صهیونیست ها،  جز 

یک گروه افراطی کوچک در آمریکا.
آغاز  از  که  رهبری  معظم  مقام  از  گفت:  روحانی  دکتر 
دقیقی  ناظر  و  حامی  راهنما،  مراحل،  همه  در  پایان،  تا 
قدردانی  صمیمانه  بودند،  تاریخی  مهم  حرکت  این  بر 
می کنم. همچنین  از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
هیئت رییسه، به ویژه ریاست مجلس که هم در شورای 
عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته ای 
که  مسیری  از  را  کمک ها  و  حمایت ها  بهترین  همواره 
مسیر توفیق ملت بود، انجام دادند، سپاسگزاری می کنم.

آوردیم  دست  به  آنچه  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
تصریح  دولت،  فقط  نه  و  بود  قوا  همه  و  ملت  دستاورد 
کرد: این توفیق دستاورد هر سه قوه و همه ارکان نظام و 
دستاورد نیروهای مسلح بود؛ چون اگر آنها ثبات و امنیت 
امکان  نبود،  آرام  و کشور  نمی کردند  در کشور حفظ  را 

موفقیت در مذاکرات نبود.
دکتر روحانی اظهارداشت: از منتقدان نیز که با نقدهای 
سازنده خود به دولت برای ادامه مسیر استیفای حقوق 
می کنم.  قدردانی  رساندند،  یاری  بیشتر  دقت  با  ملت 
برجام فقط یک فضا و شرایط نوین است. ما از این فضا و 
از این شرایط باید برای رشد و توسعه کشور، رفاه مردم 
و ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم و این امکان پذیر 

نیست، مگر آنکه همه با هم متحد باشیم.
رییس جمهوری تاکید کرد: در برجام، جناحی بر جناحی 
پیروز نشده است؛ ملت ایران است که پیروز شده است. 
در برجام کسی شکست نخورده است، نه در داخل و نه 

کشورهایی که با ما مذاکره می کردند.
و  توسعه  راه  برجام  داشت:  اظهار  جمهوری  رییس 
را  حرکت ها  در  هماهنگی  و  جهان  با  تعامل  پیشرفت، 

برای ما به وجود خواهد آورد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت بخش هایی از الیحه 
می دانسته،  دایمی  که  را  توسعه  ششم  برنامه  و  بودجه 
آنچه  داشت:  اظهار  است،  کرده  تقدیم  مجلس  به  قبال 
امروز تقدیم می شود خیلی حجم زیادی ندارد؛ امیدواریم 
شورای  مجلس  مصوبات  از  بتوانیم  مناسب  موقع  در 
نمایندگان  و  کنیم  استفاده  زمینه  دو  این  در  اسالمی 
مجلس نیز بتوانند در فرصتی که تا پایان اسفند پیش 

روست، این لوایح را به تصویب نهایی برسانند.
دارم  افتخار  :امروز  کرد  خاطرنشان  جمهوری  رییس 
بودجه سال 95  برنامه ششم توسعه و همچنین  الیحه 
کنم  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  شرایطی  در  را 
که پس از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف 
از  از حقوق خویش و پس  برای حفظ و حراست  ایران 
توافق  اجرای  با  نفس گیر  و  سخت  مذاکرات  سال   2.5
کشور  بر  تحمیل شده  ظالمانه  تحریم های  هسته ای، 
بود،  وارد کرده  رفاه مردم  و  اقتصاد  بر  زیادی  که فشار 
معظم  رهبر  هدایت  با  هسته ای  مذاکرات  شد؛  برداشته 
نظام  ارکان  همه  همراهی  و  مردم  پشتیبانی  و  انقالب 

به ثمر رسید.
از برگ های  را یکی  رییس جمهوری مذاکرات هسته ای 
زرین تاریخ کشور دانست و گفت: در جریان این مذاکرات 
حقوق  تا  کنیم  وادار  را  بزرگ  قدرت های  توانستیم 
ایران هراسی  پروژه  بشناسند؛  به رسمیت  را  ما  هسته ای 
را با شکست مواجه کنیم؛ چهره مخدوشی که از ما در 
جهان ایجاد کرده بودند را بازسازی کنیم و نشان دهیم 
در عین  و  ایران، منطقی، صلح دوست  ملت  و  که دولت 

حال در دفاع از حقوق خود مقتدر است.
تاریخ  در  عطفی  نقطه  را  هسته ای  توافق  روحانی  دکتر 
با  در حال حاضر  افزود:  و  کرد  توصیف  اقتصادی کشور 
تعامالت  گسترش  برای  جدید  پنجره های  گشوده شدن 
اقتصادی با دنیا، باید با آمادگی الزم از فرصت به وجود 
بهره  کشور  در  اقتصادی  جهش  یک  ایجاد  برای  آمده 

بگیریم.
رییس جمهوری تصریح کرد: هر گونه مناقشات بیهوده 
بازدارد، خالف  مردم  معیشت  ارتقای  مسیر  از  را  ما  که 
اقتصادی  چالش های  با  که  به ویژه  است؛  ملی  مصالح 

بزرگی در مسیر خود مواجه  هستیم.
دکتر روحانی تاکید کرد: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر 
میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های 

گذشته است.
رییس جمهوری توسعه صادرات غیرنفتی را مورد توجه و 
تاکید دولت دانست و افزود: همواره تقاضای داخلی موتور 
شدید  افت  اما  است؛  بوده  کشور  اقتصادی  رشد  اصلی 

درآمد ملی در سال های اخیر، چشم انداز قیمت های پایین 
نفت در سال های آینده و ظرفیت های خالی شایان توجه 
که  است  آن  از  حاکی  همه  صنایع،  از  زیادی  شمار  در 
تنهایی  به  تقاضای داخلی نمی تواند  آینده،  در سال های 
رشد 8 درصدی اقتصاد را محقق کند و رسیدن به این 
رقم رشد اقتصادی، مستلزم گسترش بازارهای هدف برای 

محصوالت تولیدی است.
وی ادامه داد: از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان 
سیاست های  مکرر  تاکید  مورد  اقتصادی  رشد  پیشران 
سال های  برای  نیز  دولت  است؛  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
را  جدیدی  فرصت  اقتصادی،  تحریم های  رفع  که  آینده 
برای گسترش ارتباطات خارجی، فراهم می کند، توسعه 
اصلی  خطوط  از  یکی  عنوان  به  را  غیرنفتی  صادرات 
و  رشد شتابان  به  برای دستیابی  اقتصادی  سیاست های 

پایدار در نظر گرفته است.
دکتر روحانی خاطرنشان ساخت: در مجموع جهت گیری 
جذب  پساتحریم،  شرایط  در  دولت  اقتصادی  اصلی 
و  غیرنفتی  صادرات  توسعه  خارجی،  سرمایه گذاری 

استفاده بهینه از منابع ارزی است.
رییس جمهوری گفت: با توجه به تقارن زمانی اولین سال 
دولت  تحریم ها،  رفع  آغاز  با   95 بودجه  و  ششم  برنامه 
اقتصادی  فرصت های  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری  برای 
برنامه  اقتصادی  رشد  اهداف  به  دستیابی  و  پساتحریم 
به  اصالحی،  سیاست های  از  مجموعه ای  توسعه،  ششم 
عالوه سیاست های مقتضی برای مقابله با کاهش شدید 
و  توسعه  ششم  برنامه  چارچوب  در  را  نفتی  درآمدهای 

بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.
دکتر روحانی کاهش نرخ سود را نیز از دیگر نکات مورد 
توجه در الیحه بودجه سال 95 دانست و افزود: متاسفانه 
از  یکی  به  گذشته،  در سال  بانکی  نرخ سود  ماندن  باال 
موانع افزایش تحرک در اقتصاد تبدیل شد و به تشدید 

کاهش تقاضا در اقتصاد کمک کرد. 
رییس جمهوری، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را به 
عنوان یکی از نرخ های پایه باعث انتقال تدریجی آن به 
سایر بازارها، به ویژه نرخ های سود سپرده تسهیالت بانکی 
را  نرخ سود  آوردن  پایین  دانست که سیاست دولت در 

محقق خواهد کرد. 
رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه انتظار می رود با تداوم 
شایان  طور  به  بانکی  بین  بازار  سود  نرخ  سیاست،  این 
توجهی به زیر 20 درصد کاهش و فاصله زیاد بین نرخ 
رفع  بعدی  نکته  گفت:  یابد،  تقلیل  تورم  نرخ  و  سود 
معضل تنگناهای مالی است. کاهش پایدار نرخ های سود 
بانکی  نظام  در  ساختاری  اصالحات  مستلزم  اقتصاد  در 
و  اهمیت  دلیل  به  است.  مالی  تنگناهای  معضل  رفع  و 
فوریت موضوع، در تیرماه امسال در دستوری خطاب به 
معاون اول، برنامه تفصیلی برای اصالحات نظام بانکی و 

بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.

رییس جمهوری یکی از سرفصل های برنامه ششم را ایجاد 
قاعده مندی در رفتار مالی دولت دانست و تصریح کرد: 
به این منظور از این پس دولت در تامین مالی، کسری 
منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین خواهد 
دکتر  است.  کننده  منضبط  و  شفاف  مکانیزمی  که  کرد 
تشویق  برای  بودجه 95  در  دولت  کرد:   اضافه  روحانی 
صادرات غیرنفتی در قالب جایزه صادراتی 200 میلیارد 
تومان اعتبار در ردیف های بودجه و 800 میلیارد تومان 
از اعتبارات هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است.رییس 
جمهوری در ادامه به موضوع رشد اقتصادی 5 درصدی 
در سال 95 اشاره کرد و گفت: انتظار می رود درآمدها از 

رشد 16 درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد. 
با  می شود  پیش بینی  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
حاصل  منابع  نفت،  صادرات  در  توجهی  شایان  افزایش 
از صادرات نفت و میعانات گازی، حدود 27 درصد رشد 

داشته باشد. 
ایجاد  منظور  به  همچنین  کرد:  اضافه  روحانی  دکتر 
اوراق  انتشار  اجازه  عمرانی،  طرح های  در  بیشتر  تحرک 
شده  لحاظ  تومان  میلیارد  هزار   5 سقف  تا  مشارکت 
است. وی در بخش پایانی سخنان خود در رابطه با رشد 
اعتبارات هزینه ای معادل 19 درصد برای سال 95 اظهار 
و  بازنشستگان  شاغالن،  حقوق  ضریب  افزایش  داشت: 
مستمری بگیران دولت، متناسب با نرخ تورم به میزان 12 

درصد در نظر گرفته شده است.
خدمت  پایان  پاداش  اعتبار  تامین  جمهوری  رییس 
بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه های جاری 
میلیارد   500 و  هزار   4 و  نشده  تامین  قبل  سنوات  در 
تومان بار مالی برجای گذاشته بود، در کنار رفع نابرابری 
حقوقی برخی دستگاه ها با دستگاه هایی که از مزایای بند 
10 ماده 68 استفاده می کردند، را از دیگر اقدامات دولت 

در این بخش برشمرد.
دکتر روحانی افزود: تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان 
و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی 2300 میلیارد 
حقوق  پرداخت  اعتبار  کسری  تامین  همچنین  و  تومان 
و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی استانی و 
اضافه پرداختی با بار مالی 1100 میلیارد تومان از جمله 
مواردی است که در بودجه سال 95 در نظر گرفته شده 

است.
وی درباره برنامه های دولت در زمینه خدمات اجتماعی 
برای  تومان  میلیارد  گفت:250  آینده  سال  بودجه  در 
تومان  میلیارد  زیرساخت های مسکن مهر و 200  یارانه 
است.  شده  گرفته  نظر  در  اجتماعی  آسیب های  برای 
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در مجموع از کل 267 
هزار   197 دولت،  عمومی  مصارف  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد  هزار   59 عمومی،  هزینه های  به  تومان  میلیارد 
تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 11 هزار میلیارد 

تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.

انتخاب اصلح 5        
سلسله بحث های انتخاب اصلح  در 4 شماره مطرح شد 
و تعبد به ارزش های اسالمی  در سخنان حضرت علی 
)ع( و امام )ره( به عنوان یک شاخص مهم در انتخاب 
از  دیگر  تعدادی  به  شماره  این  در  گردید.  بیان  اصلح 
ویژگی ها پرداخته می شود؛ زیرا این سوال که معیار ما 
برای انتخاب کاندیدای اصلح چیست، پرسشی است که 
و  دارد  وجود  اذهان  در  انتخابات  تا  مانده  روزهای  در 
به  رسیدن  برای  کنند.  می  کنکاش  باره  این  در  همه 
پاسخ این سوال بهترین منبع سخنان امام )ره( و مقام 
اولین  که  گفته شد  این  از  پیش  است.  رهبری  معظم 

معیار اصلح بودن، داشتن تدین و تعبد است. 
امام خمینی )ره( فرمودند: »مردم شجاع ایران با دقت 
و  اسالم  به  متعبد  رای دهند که  نمایندگانی  به  تمام، 
احساس  آنان  به  خدمت  در  و  باشند  مردم  به  وفادار 

مسئولیت کنند.« 
»در قول و عمل مدافع اسالم پا برهنگان زمین، اسالم 
عارفان  اسالم  تاریخ،  رنج دیدگان  اسالم  مستضعفان، 
کلمه،  یک  در  و  عارف  پاک طینتان  اسالم  مبارزه جو، 
مدافع اسالم ناب محمدی )ص( باشند و افرادی را که 
اسالم  مستکبران،  اسالم  سرمایه داری  اسالم  طرفدار 
راحت طلبان،  اسالم  منافقان،  اسالم  بی درد،  مرفهین 
آمریکایی  اسالم  کلمه،  یک  در  و  فرصت طلبان  اسالم 

هستند، طرد و به مردم معرفی کنند.« 
ایمان،  لحاظ  از  »بهترین  فرمودند:  خامنه ای  آیت اهلل 
لحاظ  از  بهترین  امانت،  و  اخالص  لحاظ  از  بهترین 
دین داری و آمادگی برای حضور در میدان های انقالب؛ 
دردشناس ترین و دردمندترین نسبت به نیازهای مردم 

را انتخاب کنند.« 
» ملت هوشیار ایران باید دقت کند که در میان همین 
متخصصان، متدین ها را انتخاب کند؛ زیرا دین و تدین 
مانع وابستگی می شود و اگر دین داری نباشد، وابستگی 

آسان می شود.«
و  علم  داشتن  بودن  اصلح  شاخص  ««دومین 

تخصص است 
 امام خمینی )ره( در این باره فرمودند: »در نظر داشته 
باشند که از مطلعان هر رشته تخصصی، چند نفری در 

بین کاندیداهای آنها باشد.« 
باید  بلکه  نیست؛  کافی  تنها  اسالم  در مجلس،  »چون 
و  بشناسد  را  مملکت  احتیاجات  که  باشد  مسلمانی 
کشور مفاسد  و  مصالح  به  مطلع  و  بفهمد  را   سیاست 

 باشد«
برای  تالش  و  مردم  به  وفاداری  سوم  ««ویژگی   

رضایت آنان است 
امام در این زمینه فرمودند:

اختیار  در  که  آن هایی  و  همه  آقایان  شما  و  ما  »همه 
شما هستند، همه باید کوشش بکنید که رضایت مردم 

را جلب بکنید در همه امور.«
««چهارمین ویژگی، داشتن شجاعت است 

این  به  و  داشته ایم  اشاره  آن  به  پیشین  سخنان  در 
»امام  فرمودند:  که  می کنیم  اشاره  معظم  رهبر  سخن 
خصوصیت  مگر  می آوردند.  را  مدرس  اسم  بارها  )ره( 
بود که  این  بود؟ خصوصیت عمده مدرس  مدرس چه 
هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریب گری در او 

اثر نمی کرد.«
در  المال  بیت  از  استفاده  عدم  پنجم،  ««شاخص 

تبلیغات و اسراف نکردن در آن است 
امام خمینی )ره( فرمودند: »اینجانب به هیچ وجه و به 
هیچ کس اجازه نمی دهم تا از اموال دولت و اموال دفاتر 
انتخابات  خرج  عمومی  اموال  و  مجامع  و  سازمان ها  و 

کند.« 
داشته  توجه  باید  »مردم  فرمودند:  خامنه ای  آیت اهلل 

باشند که تبلیغات رنگین و متنوع مالک نیست.«
فقر  طعم  با  آشنایی  معیار،  ««ششمین 
و  کوخ نشینی  روحیه  از  برخورداری  و 
امام  قدرتمندان  و  ثروتمندان  با  عدم همنشینی 
چشیده  را  فقر  تلخ  »طعم  فرمودند:  )ره(   خمینی 

باشند.«
 »آن روزی که مجلسیان، خوی کاخ نشینی پیدا کنند 
خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون 
باید فاتحه  بروند، آن روز است که ما برای این کشور 

بخوانیم.« 
»رییس جمهور و وکالی مجلس از طبقه ای باشند که 
مظلومیت و محرومیت مستضعفان و محرومان جامعه 
از  نه  باشند،  آنان  رفاه  فکر  و در  باشند  را لمس کرده 
سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق 
در لذات و شهوات، که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان 

و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.«
که  است  »خیلی خطرناک  فرمودند:  خامنه ای  آیت اهلل 
صاحبان  به  مجلس،  نمایندگی  تامین  خاطر  به  کسی 

ثروت و قدرت نزدیک شود.«
و  اسالمی  اخالق  از  برخورداری  هفتم،  ««معیار 

راستگویی است 
امام خمینی )ره( فرمودند: »شما باید در آنجا )مجلس 
برای همه کشور،  باشید  اخالق  معلم  اسالمی(  شورای 
برای اینکه مطالب شما به همه کشور بسط پیدا می کند. 
شماها باید در مجلس که می روید، عالوه بر اینکه مسایلی 
که طرح می شود که مورد احتیاج ملت است، باید با سالح 
 اخالق اسالمی وارد شوید و با آن سالح مردم را تربیت 

کنید.« 
از  اطالع  و  سیاسی  بصیرت  معیار،  ««هشتمین 

مسایل روز ایران و جهان 
باید  »نماینده  فرمودند:  رابطه  این  در  خامنه ای  امام 
را  کشور  مسایل  و  باشد  سیاسی  درک  و  فهم  دارای 
را  دشمنان  توطئه های  و  خارجی  مسایل  هم  بفهمد، 

وهم مسایل داخلی را.«
 

روزشمار انقالب

28دی ماه 1357:  
انقالب  ایام  این روز در  اتفاقات   آنچه در زیر به عنوان 
اسالمی و در دی ماه بیان می شود بخش، کم و کوچکی 
از مجموعه مسایلی است که اتفاق افتاده و چه بسا خیلی 
از آنها ثبت و ضبط نشده یا کسی از آن خبر دار نشده 
به همین مطلب  از گذشته  به منظور مروری  اما  است؛ 

اکتفا می شود. 
- اعتصاب کارکنان رادیو و تلویزیون: هموطنان! سازمان 
که  را  خود  تلویزیون  رادیو  است.  نظامیان  اسارت  در 

صدای استبداد است، خاموش کنید.     
- امام خمینی: تظاهرات را گسترش دهید.

نمی تواند  من  نظر  بدون  احدی  ارتش،  در  بختیار:   -
تصمیم بگیرد.

دولت  اعضای  ترکیب  و  خمینی  امام  مراجعت  تاریخ   -
موقت، مشخص شد.

- »جیمی کارتر« رییس جمهوری آمریکا، بار دیگر از امام 
خمینی خواست به دولت بختیار فرصت دهد. »امام« این 

تقاضا را نیز با قاطعیت رد کردند. 
هاشمی  سنجابی،  انقالب:  شورای  احتمالی  اسامی   -

رفسنجانی، بازرگان کتیرایی.
- مجلس در یک قدمی انحالل.

- خاموشی برق در سراسر کشور.
- اهواز به وسیله افراد ارتش و چماق به دستان به آتش و 

خون کشیده شد.
- شایعه قوی یک توطئه در تهران.

و  مصر-  جمهوری  -رییس  سادات«  »انور  -»شاه«، 
در  آمریکا-  پیشین  جمهوری  -رییس  فورد«  »جرالد 

جزیره کوچکی در ساحل نیل، با یکدیگر دیدار کردند. 
- جیمی کارتر: آمریکا از بختیار حمایت می کند.

- بر اثر سقوط یک فروند بالگرد امدادرسان در خیابان 
نیروی هوایی تهران، چهار سرنشین آن جان باختند. 

- 2800 تن از افسران، درجه داران و همافران پایگاه سوم 
شکاری همدان در حمایت از امام خمینی )ره( دست به 

اعتصاب غذا زدند. 
نوشت:  کیانوری  نورالدین  از  نقل  به  کیهان  روزنامه   -
حزب توده در 41 سال حیات خود دستورات شوروی را 

مو به مو اجرا کرده است. 
- دانشگاهیان تبریز: حرکت کنونی ایران، ملهم از روح 

پرشکوه شهدای کربالست.
- تمامی کارکنان خارجی صنعت نفت اخراج شدند.

«« رسمقاله به قلم مدیر مسئول

رییس جمهوری در مجلس شورای اسالمی : 

برجام، دستاورد اراده ملت، قوا و اقتدار نیروهای نظامی بود 

جشن  برجام،  اجرای  آغاز  زمان  اعالم  با 
همکاری  با  اصفهان،  در  هسته ای 
پرورش  و  آموزش  اداره کل  و  استانداری 

استان اصفهان برگزار شد. 
به گزارش کیمیای وطن، جشن هسته ای 
ملی،  »اقتدار  زنگ  درآمدن  صدا  به   با 
امروز  صبح  آباد«  ایران  و  اسالمی  عزت 
در دبیرستان دخترانه بهشت آیین اصفهان 
برگزار شد. معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری اصفهان در این مراسم با بیان 
عنوان  به  را  ایران  ملت  )ره(  امام  اینکه 
سربلندی  رفیع  قله های  بر  پیشتاز  ملتی 
با  ایران  ملت  داشت:  اظهار  داد،  قرار 
اجتماعی  اقتصادی،  توانمندی های  وجود 
پیشرفته ترین  زمره  در  باید  فرهنگی  و 
با  اما  می گرفت؛  قرار  جهان  کشورهای 
کج اندیشی های حکومت پهلوی در عرصه 
مدیریت کشور از این مسیر عقب بودیم تا 
حرکت  اسالمی،  شکوهمند  انقالب  اینکه 

کشور را در مسیر دیگری قرار داد.
سال های  در  افزود:  سیستانی  حسین   
دشمنان  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد 
با جنگ روبه رو کردند  مدتی کشور ما را 
از آب  ایران  و دالورمردان  رزمندگان  که 

آن  از  پس  و  کردند  دفاع  کشور  خاک  و 
دیگری  نوع  اقتصادی  تحریم های  با  نیز 
انداختند.  راه  به  ایران  علیه  را  جنگ  از 
مبارزه  در  دولت  تدبیر  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  اقتصادی  تحریم های  با 
مقدس  دفاع  دوران  در  که  همان طور 
را  کشور  شدند  موفق  رزمندگان  و  شهدا 
با  مبارزه  عرصه  در  برسانند،  پیروزی  به 
تحریم ها نیز با تدبیر و برنامه ریزی حرکت 
کردیم که قرار گرفتن در این مسیر سبب 

شد 12 قطعنامه آژانس بین المللی انرژی 
سنگین  و  خطرناک  قطعنامه   6 و  اتمی 
توسعه  معاون  شود.  رفع  امنیت  شورای 
مدیریت و منابع استانداری اصفهان افزود: 
مشکالت اقتصادی عرصه را بر ملت ایران 
این  دنبال  به  دشمنان  و  بود  کرده  تنگ 
اقتصادی  فشار  با  را  ایران  ملت  تا  بودند 
به زانو درآورند؛ اما دولت با روابط حسنه 
در  دقیق  شیوه  و  مطلوب  برنامه ریزی  و 
مذاکرات توانست حرکت صحیحی را برای 

کند.  سامان دهی  تحریم ها  بردن  بین  از 
ما  خارجی  سیاست  کرد:  خاطرنشان  وی 
امروز مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت 
است و همه ما باید به این عظمت ببالیم 
شاهد  تحریم ها،  رفتن  میان  از  با  چراکه 
اقتصادی  پیشرفت  سرمایه گذاری،  توسعه 
بر قله های  بود و  و توسعه جامع خواهیم 
رفیع سربلندی خواهیم ایستاد. مدیر کل 
این  در  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش 
دولت  دیپلماسی  اینکه  بیان  با  مراسم 
رسیده  پیروزی  به  امروز  امید  و  تدبیر 
روز  که  همان طور  داشت:  اظهار  است، 
نفت،  صنعت  ملی شدن  دارالفنون،  افتتاح 
آبادان  حصر  شکست  و  خرمشهر  آزادی 
به عنوان روز اقتدار ملی در تاریخ ایران به 
ثبت رسیده است، امروز نیز به عنوان روز 
می شود.  ثبت  ایران  آزادی  و  ملی  اقتدار 
که  زمانی  افزود:  قائدی ها  محمدحسن 
پیامبر اسالم )ص( به فتح مکه نایل آمدند 
و  خون ریزی  روز  امروز،  شعار«  عده ای 
سربریدن است« سردادند؛ اما پیامبر )ص( 
با تدبیر فرمودند که سپاهیان اسالم شعار 
»امروز، روز رحمت و بخشش« است، سر 

بدهند.

برگزاری جشن هسته ای در اصفهان  
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قضاییه  قوه  رییس  الریجانی،  آملی  اهلل  آیت 
مدیران  دولتی،  مسئوالن  مجازات  تشدید  خواهان 
که  شد  غیردولتی  و  عمومی  سازمان های  و  نهادها 
صادر را  اراضی  کاربری  تغییر  غیرقانونی   مجوزهای 

می کنند.
روابط  کل  اداره  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
در  الریجانی،  آملی  اهلل  آیت  قضاییه،  قوه  عمومی 
اراضی  کاربری  حفظ  قانونی  طرح  بررسی  جلسه 
و  قضایی  اجرایی،  مسئوالن  حضور  با  که  کشاورزی 
اعضای کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسالمی 
صبح امروز برگزار شد، با تاکید بر ضرورت عزم جدی 
با  مقابله  در  قضایی  و  اجرایی  دستگاه های  مسئوالن 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با اتکا به قوانین قابل 
متاسفانه  گفت:  متناسب  اجرایی  وآیین نامه های  اجرا 
سال های  طول  در  اراضی،  کاربری  تغییر  معضل 
ویژه در  به  و  به خود گرفته  روندی صعودی  متمادی 
برخی مناطق شمالی کشور بیشتر مشهود است؛ البته 
در  ذی ربط  دستگاه های  همکاری  با  قضایی  دستگاه 
موکد  دستورات  پی  در  به خصوص  و  اخیر  سال  چند 
مقابله  در  گذشته  ماه  اسفند  در  رهبری  معظم  مقام 
اکنون  و  است  کرده  جزم  را  خود  عزم  پدیده  این  با 
کاربری  تغییر  شتاب زده  رشد  گزارش ها  برحسب 
 کاهش یافته و در برخی استان ها نزدیک به صفر شده

 است.
پدیده  با  جدی  مقابله  گفت:  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نیازمند همدلی و عزم 

جدی همه قوا و دستگاه هاست.
قانون  اصالح  موضوع  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رییس 
قوانین  اینکه  بر  تاکید  و  اراضی   ۳۳۳ کاربری  حفظ 
باید طوری نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد 
افزود: اصالح قانون حفظ کاربری اراضی، کار شایسته ای 
می توان  آن  بودن  مانع  و  جامع  صورت  در  که  است 
امیدوار  اراضی  کاربری  تغییر  حداکثری  تقلیل   به 
بود.آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه اصالحیه 
قانون حفظ کاربری اراضی نقاط مثبت شایان توجهی 
این  ضعف  نقاط  و  اشکاالت  از  برخی  تشریح  به  دارد 
حفظ  قانون  اصالح  در  کرد:  تصریح  و  پرداخت  طرح 
وظایف  و  اهداف  تداخل  موضوع  باید  اراضی،  کاربری 
دستگاه های مختلف در محدوده و حریم شهرها و خارج 
از آن، مشخص شود تا موجب اختالف میان دستگاه ها 
قضاییه  قوه  به  اختالفات  این  سرریز  و  اشخاص   و 

نشود.
تعیین  ««در اصالح قانون حفظ کاربری اراضی، به 

مرجع تشخیص اراضی کشاورزی توجه شود
مرجع  تعیین  اینکه  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رییس 
از ضرورت هایی است  اراضی کشاورزی یکی  تشخیص 
آن  به  اراضی  کاربری  حفظ  قانون  اصالح  در  باید  که 
تشخیص  مرجع  تعیین  کنار  در  گفت:  شود،  توجه 
باید به این نکته نیز توجه شود که  اراضی کشاورزی، 
این قانون برای سامان دهی و حل مشکل تغییر کاربری 
اراضی است و پرداختن به برخی امور دیگر، در دل این 
قانون توجیه چندانی ندارد؛ همچنان که باید دقت شود 
 سخت گیری های بالوجه نیز در قالب این قانون صورت

 نگیرد.
نمی توان  کلی  صورت  به  را  کاربری ها  ««تغییر 

ممنوع کرد
آیت اهلل آملی الریجانی با اعالم اینکه حسب ضرورت های 
دارد  وجود  هم  فعلی  قانون  در  که  چنان  آمده،  پیش 
است،  شده  پیش بینی  نیز  قانون  اصالحیه  طرح  در  و 
تغییر کاربری ها را به صورت کلی نمی توان ممنوع کرد 
و باید استثناهایی نیز قایل شد، افزود: البته این موارد 
استثنا هم باید کامال معقول و منصفانه باشد؛ همچنین 
برای ایجاد تغییرات جزیی در اراضی کشاورزی، نباید 
پای  و  دست  و  داد  انجام  مورد  بی  سخت گیری های 
بست.رییس  جزیی  تغییرات  ایجاد  برای  را  کشاورزان 
دستگاه قضا تاکید کرد: اصالحیه فعلی، امور متعددی 
بدون  است؛  دانسته  کاربری جرم  تغییر  را درخصوص 
آنکه مجالی برای اعتراض مالکان و کشاورزان قایل شده 
 باشد که این موضوع نیز محل اشکال است و باید رفع

 شود.
کاربری ها  تغییر  در  بی مورد  ««سخت گیر ی های 

صحیح نیست
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه در مقابله با 
توجه  به ساخت وسازهای جدید  باید  کاربری ها،  تغییر 
جدی شود و با کمال قاطعیت از ساخت و سازهای جدید 
جلوگیری کرد، اظهار کرد: باید در این زمینه به نکاتی 
روستانشینان  خود  برای  اینکه  جمله  از  داشت؛  توجه 
باید استثناهایی قایل شد، سخت گیر ی های بی مورد در 
اینجا صحیح نیست و از طرفی دیگر باید به صورت جدی 
اراضی و ساخت و سازهای  با تغییر کاربری  به مقابله 
اراضی این  در  دستگاهی  صد  چند  ویالهای  و   کالن 

 پرداخت.

رییس بسیج سازندگی استان یزد از راه اندازی ۱۰ واحد 
در  مقاومتی  اقتصاد  تسهیالت  از  استفاده  با  تولیدی 
یکی  داشت:  اظهار  میرقانعی  سیدمحمد  داد.  خبر  یزد 
ایجاد صنایع  برنامه های بسیج سازندگی استان یزد،  از 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  تبدیلی  و  تولیدی 
است که در سال جاری در استان یزد، ۱۰ مورد از این 
واحدها راه اندازی شده است. وی عنوان کرد: این واحدها 
پرورش  کارگاه  سه  قارچ،  پرورش  کارگاه  چهار  شامل 
با  میرقانعی  است.  تبدیلی  واحد صنایع  و سه  شترمرغ 
بیان اینکه در سال جاری ۴۰ نفر از بسیجیان متقاضی 
معرفی  تسهیالت  دریافت  برای  طرح ها  این  راه اندازی 
از  بیش  افراد  این  از  تعدادی  به  کرد:  بیان   شده اند، 
این  راه اندازی  متقاضیان  به  تسهیالت  ریال  میلیارد   5

طرح ها پرداخت شده است.
«« اعزام ۶ هزار نفر به اردوهای جهادی استان یزد

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مهم ترین 
برگزاری  را  یزد  استان  سازندگی  بسیج  برنامه های 
اردوهای جهادی اعالم کرد و افزود: امسال ۶ هزار نفر 
اردوهای یک، سه،    قالب  نفر روز در  قالب ۳5 هزار  در 
هفت،   ۱۰ و ۱۲ روزه به روستاها و مناطق محروم استان 
بر  این مراسم  نیز در  فرماندار خاتم  اعزام شده اند.  یزد 
اظهار  و  کرد  تاکید  محروم  مناطق  نیازسنجی  لزوم 

نیازسنجی  گروه های جهادی،  اعزام  از  قبل  اگر  داشت: 
انجام شود، عالوه بر رفع نیاز روستاها و مناطق محروم، 
امکان حمایت و پشتیبانی بیشتر فرمانداری ها نیز فراهم 
می شود. محمدزاده رحمانی همچنین ضمن قدردانی از 
بسیج سازندگی استان یزد برای هماهنگی و برنامه ریزی 
عنوان  برنامه ها  اجرای  برای  خاتم  فرمانداری  با  خوب 
به  مناسب  خروجی های  هم  هماهنگی ها  این  کرد: 
دنبال داشته و هم از هدر رفتن نیرو و سرمایه انسانی 

جلوگیری شده است.
«« تسهیالت طرح های اقتصاد مقاومتی

این  در  نیز،  یزد  استان  اقتصاد  مهر  بانک  رییس شعب 
و  اسالمی  عقود  قالب  در  تسهیالت  پرداخت  از  مراسم 
قرض الحسنه در قالب طرح اقتصاد مقاومتی خبر داد و 
اظهار داشت: امسال تاکنون ۱۳۰ میلیارد ریال به ۴۰۰ 
سال  کرد:  عنوان  تابانی  ایوب  است.  شده  پرداخت  نفر 
گذشته نیز ۱۰۰ میلیارد ریال به ۸5۰ نفر از متقاضیان 
است.  شده  پرداخت  یزد  استان  در  تولیدی  واحدهای 
هادی مقیمی مدیر کل دفتر امور روستاها و شوراهای 
اسالمی استانداری یزد نیز در این مراسم ضمن قدردانی 
این  داشت:  اظهار  بسیج سازندگی  نیروهای جهادگر  از 
در  را  محرومیت  توجهی  شایان  حد  تا  توانسته  اردوها 

روستاها از بین ببرد.

احتمال  به  اشاره  با  اصفهان  بار  تره  و  میوه  میدان های  اتحادیه  رییس 
کمبود پرتقال برای شب عید در اصفهان گفت: متاسفانه به دلیل رو به 

و همچنین  در کشور  نارنگی  بودن فصل  اتمام 
صادرات آن به روسیه، با کمبود و افزایش قیمت 
آن در بازار مواجه شده ایم. ناصر اطرج درخصوص 
کمبود نارنگی و افزایش نرخ آن در بازار  بیان 
کرد: با توجه به اینکه نارنگی شمال رو به اتمام 
در  محصول  این  کمبود  با  حدودی  تا  است 
بازار مواجه هستیم. به گفته وی، عالوه بر این 
صادرات نارنگی به کشور روسیه موجب کمبود 
آن در بازار شده و قیمت آن نسبت به یک ماه 

پیش حدود ۱5 درصد افزایش داشته است. رییس اتحادیه میدان های 
میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: برای تنظیم بازار نارنگی در اصفهان، 
نارنگی های تخم پاکستانی از جنوب به بازار می آید تا کمبود این محصول 
در بازار جبران شود؛ عالوه بر این برای تامین نارنگی شب عید ناچار به 

لحاظ  از  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی  هستیم.  محصول  این  واردات 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  نداریم،  کمبودی  بازار  در  پرتقال  تامین 
این  اکنون  از  عید  شب  پرتقال  تامین  برای 
محصول از سمت استان های شمال به سمت 
اصفهان بار زده شده، با توجه به شرایط آب 
می رود  احتمال  استان،  دو  متفاوت  هوایی  و 
 میزان زیادی از پرتقال های انبارهای اصفهان 
حاضر  درحال  اطرج،  گفته  به  برود.  بین  از 
پرتقال تامسون شمال، بین ۲7۰۰ تا ۱۸۰۰ 
تومان و پرتقال تامسون جنوب از نوع ایرانیان 
بین ۳۸۰۰ تا ۱5۰۰ تومان و پرتقال کازرون 
همچنین  وی  می شود.  فروخته  تومان   ۱۸۰۰ تا   ۲5۰۰ بین  جهرم  و 
بین ۱۸۰۰  بندری  گوجه  قیمت  گفت:  نیز  گوجه  محصول  درخصوص 
و  است  تومان  تا ۱۰۰۰  بین ۱5۰۰  بوشهری  و گوجه  تومان  تا ۱۲۰۰ 

کمبودی در بازار نداریم.

جمعه  امام  و  بختیاری  و  چهارمحال  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شهرکرد گفت: به اقتصاد مقاومتی باید بیش از پیش توجه شود؛ این 

می کند.  حل  را  کشور  مشکالت  از  بسیاری  امر 
جمع  در  نکونام  علی  محمد  االسالم  حجت 
سربازان وظیفه سپاه قمربنی هاشم چهارمحال و 
مقاومتی  اقتصاد  به  اینکه  به  اشاره  با  بختیاری 
باید بیش از پیش توجه شود و این امر بسیاری 
از مشکالت کشور را حل می کند، اظهار داشت: 
اقتصاد  راه  ببندند و  به برجام دل  آن کسانی که 
مقاومتی را دنبال نکنند، قطعا پشیمان خواهند 
و  داخلی  توان  به  توجه  کرد:  تاکید  وی  شد. 

زمینه  و  می کند  را حل  اقتصادی کشور  آن مشکالت  از  بهره گیری 
بیان  با  وی  می کند.  فراهم  را  اشتغال  و  کشور  پیشرفت  و  توسعه 
اینکه کسانی که از اول انقالب تاکنون راه باطل را پیمودند، هالک 
شدند، بیان کرد: از اول انقالب، دولت هایی مانند دولت موقت، دولت 

بنی صدر و بعد از آن نیز افرادی در درون دولت ها بودند که دل به 
با اشاره  باطل سپردند. نماینده ولی فقیه در چهارمحال  و بختیاری 
مهم  و  بسیارحساس  انتخابات  دو  به 
شورای  و  رهبری  خبرگان  مجلس 
اسالمی، عنوان کرد: مردم باید هوشیار 
باشند؛ چرا که دشمن در تالش است 
که افرادی که همسوی خودش هستند، 
وی  بیاورند.  رای  انتخابات  دو  این  در 
بسیار  انتخابات  دو  این  داشت:  اظهار 
هوشیاری  با  باید  همه  و  است  مهم 
کنند.  پیدا  حضور  انتخابات  در  بسیار 

محمد  االسالم  علی نکونام ادامه داد: حضور حداکثری حجت 
به  ایران  اسالمی  نظام  برای  بزرگ  پشتوانه ای  انتخابات  در  مردم 
 شمار می رود و باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم 

شود. 

الیحه بودجه سال ۱۳95 به دولت اجازه می دهد تا کلیه 
مشموالن خدمت وظیفه عمومی را که بیش از پنج سال 
غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف 
الیحه  قانون   )۱۱( تبصره  در  که  آنچه  براساس  کند. 
شرایطی  هم  باز  است،  شده  تعیین  آینده  سال  بودجه 
برای معافیت مشموالن دارای غیبت از خدمت وظیفه 

سربازی فراهم شد. 
از  برای معافیت، بیش  براین اساس میزان دوره زمانی 
پنج سال غیبت بوده و جریمه ها بین ۱۰ تا 5۰ میلیون 

تومان براساس میزان تحصیالت متغیر است. 
بودجه سال جاری  قانون  است که طبق  این در حالی 

کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت 
سال غیبت داشتند، مشمول معافیت می شدند. 

طبق الیحه بودجه، پایه جریمه برای مشموالن با بیش 
از پنج سال غیبت با تحصیالت زیر دپیلم ۱۰ میلیون 
میلیون،   ۲۰ دیپلم  فوق   میلیون،   ۱5 دیپلم  تومان، 
لیسانس ۲5 میلیون، فوق لیسانس ۳۰ میلیون، دکترای 
غیرپزشکی ۳5 میلیون، دکترای پزشکی ۴۰ میلیون و 
پزشکان متخصص و باالتر 5۰ میلیون تومان خواهد بود. 
بنابر تبصره )۱۱( الیحه بودجه به ازای هر سال غیبت 
مازاد بر پنج سال، ۱۰ درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه 
و مدت غیبت بیش از ۶ ماه یکسال محسوب خواهد شد. 

درصد  پنج  متاهل  مشموالن  برای  همچنین 
هر  ازای  به  نیز  فرزند  دارای  مشموالن  برای  و 
کسر  جریمه  مبلغ  مجموع  از  درصد   5  فرزند، 

می شود.
جاری  سال  بودجه  قانون  در  که  است  حالی  در  این   
میلیون،   ۱۰ دیپلم  زیر  غایبان  مشموالن  جریمه  نیز 
لیسانس  میلیون،   ۲۰ دیپلم  فوق  میلیون،   ۱5 دیپلم 
دکترای  میلیون،   ۳۰ فوق لیسانس  میلیون،   ۲5
میلیون   ۴۰ پزشکی  دکترای  میلیون،   ۳5 غیرپزشکی 
تومان میلیون   5۰ باالتر  و  متخصص  پزشکان   و 

 بود.

در  نفتی  فرآورده  تجارت  توسعه  برنامه  تشریح  با  نفت  وزیر  معاون 
بنزین  صادرکننده  کشورهای  جمع  به  ورود  از  تحریم ها  لغو  دوران 

صادرات  ظرفیت  وگفت:  داد  خبر  هواپیما 
روز در  لیتر  میلیون   ۱۸ به   گازوییل 

 رسید. 
جدید  برنامه های  تشریح  در  کاظمی  عباس 
نفتی  فرآورده های  صادرات  تجارت  توسعه 
چند  تا  گفت:  پساتحریم،  دوران  در  ایران 
سال قبل ایران صرفا صادرکننده یک فرآورده 
نفتی به نام نفت کوره یا مازوت بود. معاون 
اینکه در سال جاری برای  با اعالم  وزیر نفت 

نخستین بار ایران به جمع کشورهای صادرکننده انواع فرآورده های 
نفتی همچون گازوییل، بنزین هواپیما، نفتا، نفت کوره، نفت سفید 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  کرد:  تصریح  است،  پیوسته  مایع  گاز  و 
گازوییل  به ویژه  و  نفتی  فرآورده های  تولید  مازاد  ظرفیت  افزایش 

برای صادرات، افزایش تولید و گازرسانی به صنایع و نیروگاه هاست. 
مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید 
معادل  ظرفیتی  فعلی  شرایط  در  اینکه  بر 
صادرات  برای  روز  در  لیتر  میلیون   ۱۸
داشت:  اظهار  است،  شده  ایجاد  گازوییل 
عالوه بر این، امسال ایران در کنار صادرات 
به جمع کشورهای صادرکننده  نفت خام، 
تبدیل  هم  جت  سوخت  و  هواپیما  بنزین 
یادآوری  با  مسئول  مقام  این  است.  شده 
تمامی  بنزین،  استثنای  به  امسال  اینکه 
بازار  به  ایران  توسط  نفتی  فرآورده های 
جهانی عرضه شده است، بیان کرد: پیش بینی می شود با بهره برداری 
از طرح های جدید پاالیشگاهی و به ویژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
هم زمان با توقف واردات به یکی از کشورهای صادرکننده بنزین هم 

تبدیل شویم. 

بررسی های موسسه تحقیقاتی گارتنر نشان می دهد عرضه جهانی رایانه های 
شخصی در جهان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱5 حدود ۸.۳ درصد کاهش 

تعطیالت  فصل  فرارسیدن  حتی  است.  یافته 
رایانه های  فروش  محدود  افزایش  و  کریسمس 
موجب   ۲۰۱5 سال  پایانی  ماه های  در  شخصی 
نشد تا این بازار از رونق شایان توجهی برخوردار 
شود. در مجموع در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱5، 
رایانه شخصی  واحد  میلیون  عرضه 75.7  شاهد 
به مدت مشابه سال  بودیم که نسبت  در جهان 
مجموع  می دهد.  نشان  کاهش  درصد   ۸.۳ قبل 
رایانه های شخصی عرضه شده در سال ۲۰۱5 هم 

برابر با ۲۸۸.7 میلیون واحد بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۴ هشت درصد 
کاهش نشان می دهد. سه ماهه چهارم سال ۲۰۱5 پنجمین سه ماهه متوالی 
عرضه  حتی  می یابد.  کاهش  شخصی  رایانه های  فروش  آن  طی  که  است 
ویندوز ۱۰ هم باعث نشده سازمان های زیادی نسبت به خرید و استفاده 

از رایانه های جدید اقدام کنند. کارشناسان گارتنر کماکان معتقدند همه گیر 
زمینه  این  در  رایانه های شخصی  و  از گوشی های هوشمند  استفاده  شدن 
بسیار موثر بوده است. با این حال آنها احتمال 
می دهند  سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱5 
سال بهتری برای بازار رایانه های شخصی باشد 
و کاهش خرید این محصوالت به حدود یک 
درصد برسد. در این بازار نابسامان لنوو کماکان 
یاد  بازار  از  اول قرار  و ۲۰.۳ درصد  در رتبه 
شده را  در اختیار دارد. البته فروش رایانه های 
سه  دوره  سه  در  هم،  لنوو  ساخت  شخصی 
پی،  اچ  همچنین  است.  داشته  کاهش  ماهه 

هم  اپل  و  ایسوس  با سهم ۱۸.۸، ۱۳.5، 7.9 و 7.5 درصدی در دل، 
رتبه های دوم تا پنجم هستند. ایسر نیز با سهم 5.۲ درصدی رتبه ششم را 
از آن خود کرده و دیگر شرکت های سازنده رایانه های شخصی در مجموع از 

سهم ۱۸.9 درصدی برخوردارند.

الزامات اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن 
با الگوی سبک زندگی

با توجه به تحریم های گسترده اقتصادی، نفتی، مالی، بانکی، دارویی 
و بهداشتی از سوی مستکبرانی چون آمریکا و کشورهای غربی که 
در  صلح  و  امنیت  برقراری  و  بشر  حقوق  از  دفاع  مدعی  ظاهر  به 
جهان هستند، باید با عزم و اراده ملی و درایت و مدیریت عقالنی 
و مسئوالنه بیش از پیش دولت و دستگاه های مربوطه، بار دیگر با 
توطئه و دسیسه دشمنان قسم خورده  این  از  پیروزی و سربلندی 

اسالم، انقالب و مردم شریف ایران، سربلند بیرون بیاییم.
رسانه های گسترده دشمنان در سراسر جهان با شگردهای مختلف 
ایران  قرار دادن ملت  رسانه ای درصدد منزوی کردن و تحت فشار 
از  بهره گیری  در  خود  حقوق  و  مواضع  از  آمدن  کوتاه  منظور  به 
ضعف  و  نابخردی  متأسفانه  هستند؛  هسته ای  صلح آمیز  انرژی 
مدیریت  و  اقتصادی  مناسب  برنامه ریزی  عدم  در  مسئوالن  برخی 
بار  تا  است  شده  سبب  توطئه ها،  این  کردن  خنثی  در  هوشمندانه 

بیشتری بر دوش مردم عزیز تحمیل شود.
بالقوه ای است  ایران دارای بخش ها و ظرفیت های اقتصادی  اقتصاد 
از  بهره گیری  در  و همه جانبه نگر  بلندمدت  برنامه  نیازمند یک  که 
با  تا  انسانی کارآمد است  الهی و منابع  این ظرفیت ها، موهبت های 
تخصیص بهینه این منابع، آینده اقتصادی ایمن تر و پررونق تری را 
برای نسل های بعدی رقم زند؛ آنچه مسلم است آن است که تحریم ها 
به هیچ وجه تهدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ مگر آنکه با مدیریت 
شتابزده و غیرمسئوالنه و عدم توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد ایران 

این امر رخ دهد.
این مقاله با محوریت بررسی رهنمودها، بیانات و سیاست های مدنظر 
رهبر فرزانه انقالب درخصوص اقتصاد مقاومتی و الگوی سبک زندگی 

به عنوان سند راهبردی حرکت کشور، تدوین شده است.
««الزامات اقتصاد مقاومتی

یک  مقاومتی  اقتصاد  انقالب،  معظم  رهبر  راهبردی  نگاه  در 
مقاومتی  اقتصاد  است؛  اقتصادی  واقعیت  یک  نیست،  شعار 
عمل  در  ریشه  آن  شاخص های  و  است  کاربردی  بحث   یک 

دارد.
تا مدیران  اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است  القای تفکر 
ارشد اقتصادی را از غفلت ایجاد شده در بخش اقتصادی برهاند و 
رشد و توسعه و شکوفایی و تولید ملی و قطع وابستگی اقتصادی را 
حتی در سخت ترین تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمنان به بار 
بیاورد. اقتصاد مقاومتی، مکمل جهاد اقتصادی است و سبب امنیت 
و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک های خارجی اقتصادی 
یا همان استقالل اقتصادی از شاخصه های بارز اقتصاد مقاومتی است.

تفکر  با  مبارزه  ابزارهای  تمام  اخیر،  دهه  چند  طول  در  دشمن 
جمهوری اسالمی را مورد آزمون قرار داده است و ابزاری که همواره 
تحریم های  و  اقتصادی  مبارزه  می جویند،  بهره  آن  از  دشمنان 
ابزار  موثرترین  و  آخرین  به  تبدیل  امروز  که  است  همه جانبه 
اقتصاد  به  وابستگی  در  ایران  اقتصاد  ضعف  است.  شده  دشمن 
قرار  غرب  پای  پیش  را  نفتی  تحریم  راه حل  نفت  محصولی   تک 

می دهد.
فشار  ابزار  امروز  باشد،  غرب  بر  ما  فشار  ابزار  می توانست  که  نفت 
اقتصاد  که جای خالی  اینجاست  است؛  ایران شده  اقتصاد  بر  غرب 
پیش بینی  دنبال  به  مقاومتی  اقتصاد  می شود.  احساس  مقاومتی 
مشکالت این چنینی و ارایه راه حل الزم است و مقام معظم رهبری 
به درستی کاهش وابستگی به صنعت نفت را یکی از الزامات اقتصاد 
مقاومتی بیان کردند؛ توجه مسئوالن و دستگاه ها به این مسئله مهم 
می تواند آینده اقتصادی مناسبی را که در چشم انداز ۲۰ ساله ایران 
ترسیم شده است، به ارمغان بیاورد. اقتصاد مقاومتی تنها مربوط به 
پیش  بلندمدت  انداز  بلکه یک چشم  نیست،  و جنگ  تحریم  زمان 
ایران در سایه تفکر مقدس و  اقتصاد  ایران است؛ زیرا  اقتصاد  روی 
دشمنان  آماج حمالت  همیشه  اسالمی  واالی جمهوری  آرمان های 
خواهد بود. اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، بلکه 
زیربخش های  در  موجود  مشکالت  رفع  و  اقتصاد  شکوفایی  مفهوم 
اقتصادی به منظور جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سطح 

رفاه عموم مردم است.
«« اقتصاد مقاومتی و الگوی سبک زندگی

از طرفی اقتصاد مقاومتی نیازمند بازنگری در شیوه و سبک زندگی 
مدرن به سبک اسالمی و ایرانی است؛ به طوری که موضوع توجه به 
سبک زندگی اسالمی ایرانی با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری 

وارد بخش تازه ای شده است.
بحث  جوانان  با  خود  دیدارهای  از  یکی  در  انقالب  معظم  رهبر 
فرمایشات  این  که  کردند  ارایه  زندگی  سبک  درخصوص  را  کاملی 
از  چه  جامعه  در  تحول  برای  فرهنگی  سند  یک  عنوان  به  باید 
 سوی مسئوالن و چه از سوی مردم، مورد توجه و عنایت ویژه قرار

 داد.
شمالی  خراسان  استان  به  خود  سفر  در  رهبری  معظم  مقام 
مبتال  بیماری  اصلی  علت  درستی  به  حاذق  طبیبی  همچون 
زندگی سبک  الگوی  آن  و  دادند  تشخیص  را  جامعه   به 

 است.
سبک  و  است  ایرانی  و  اسالمی  اصول  و  آداب  از  متثر  که  الگویی 
تحت تأثیر  که  فردی  یک  از  را  ایرانی  مسلمان  انسان  یک  زندگی 

فرهنگ غربی است، متمایز می می کند.
 ... و  دارویی  بانکی،  اقتصادی،  گسترده  تحریم های  به  توجه  با 
مقطع  در  که  می رسد  نظر  به  غربی  کشورهای  و  آمریکا  سوی  از 
زندگی در سبک  نیز  و جهادی  انقالبی  رویکرد  نیازمند یک   فعلی، 

 هستیم.
اقتصاد  به  دستیابی  ضرورت  بر  بارها  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اقتصاددانان  و  صاحب نظران  از  بسیاری  و  کرده اند  تاکید  مقاومتی 
اقتصادی،  رفتارهای  دل  از  مقاومتی  اقتصاد  بنای  که  معتقدند  نیز 
فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می آید؛ بنابراین رابطه مستقیم و 
مثبتی میان اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و نحوه و سبک زندگی 
و فرهنگ اقتصادی و الگوی ذهنی و رفتاری جامعه وجود دارد؛ ریشه 
اصالح مسایل اقتصادی در اصالح فرهنگ اقتصادی، سبک زندگی 
ملی تولید  و  تالش  و  کار  فرهنگ  توسعه  و  مصرف  الگوی   مردم، 

 است.
در  را  اقتصاد  ریشه  اقتصاددانان  از  بسیاری  که  همان گونه  بنابراین 
فرهنگ می دانند، به درستی رهبر فرزانه انقالب مسیر را برای مردم 
الگوی  اصالح  در  مقاومتی  اقتصاد  ریشه  کردند؛  معین  مسئوالن  و 
سبک زندگی، بر اساس الگوی اسالمی و ایرانی است که اندیشمندان، 
تا  کنند  جزم  را  خود  عزم  باید  دانشجویان  و  اساتید  و  نخبگان 
ارایه  مردم  ایرانی  و  اسالمی  زندگی  سبک  برای  را  کارآمد   الگویی 

کنند.

«« یادداشت  رییس بسیج سازندگی استان یزد اعالم کرد:

 راه اندازی ۱۰ واحد تولیدی در راستای 
اقتصاد مقاومتی

رییس قوه قضاییه:

 مجازات تغییر غیرقانونی کاربری اراضی
 تشدید می شود

رییس اتحادیه میدان های میوه و تره بار اصفهان:
صادرات به روسیه، نارنگی را هم گران کرد

امام جمعه شهرکرد:
به اقتصاد مقاومتی باید بیش از پیش توجه شود

معاون وزیر نفت خبر داد:
افزایش صادرات گازوییل ایران پس از برجام

بررسی  موسسه تحقیقاتی گارتنر؛
بازار کساد لپ تاپ ها در جهان

در الیحه بودجه سال 95: شرایط معافیت مشموالن غایب اعالم شد



مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 

چهارمحال و بختیاری:

 کارخانه تولید خوراک آبزیان به روش 
اکسترود در لردگان افتتاح می شود

برنامه ریزی های  به  توجه  با  گفت:  فتاحی  طهمورث 
به  آبزیان  خوراک  تولید  تخصصی  کارخانه  صورت گرفته 
روش اکسترود در فالرد شهرستان لردگان همزمان با دهه 

مبارک فجر به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه این کارخانه ظرفیت تولید1  هزار و 200 
تن خوراک آبزیان را دارد، افزود: با توجه به وجود مزارع 
شهرستان  مختلف  مناطق  در  که  زیادی  ماهی  پرورش 
در  بسزایی  نقش  کارخانه  این  افتتاح  دارد،  لردگان وجود 
هزینه های  جمله  از  شیالت داران  این  هزینه های  کاهش 

حمل و نقل دارد.
بخش  سرمایه گذاری  با  کارخانه  این  داشت:  بیان  فتاحی 
جهاد  کارشناسان  راستا  این  در  و  شده  احداث  خصوصی 
کشاورزی، مشاوره های فنی و تخصصی به این سرمایه گذار 

ارایه کرده اند.
و  چهارمحال  کشاورزی  جهاد  کشاورزی  صنایع  مدیر 
و  بسیار طوالنی  با دوام  بختیاری گفت: جذب سریع آب 
تنظیم دقیق شناوری خوراک متناسب با عادت تغذیه ای 
اکسترود  روش  به  آبزیان  خوراک  تولید  مزایای  از  ماهی، 
بوده که این امر مورد استقبال پرورش دهندگان ماهی در 

شهرستان لردگان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: افزایش سرعت رشد و کوتاه شدن دوره 
آبزیان  خوراک  تولید  مزیت های  دیگر  جمله  از  پرورش 
درآمد  افزایش  در  امر  این  که  است  اکسترود  روش  به 

پرورش دهندگان ماهی تاثیر بسزایی دارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری 
رتبه نخست تولید ماهیان سردابی کشور را دارد و با وجود 
چشمه ها، رودخانه ها و سدهای موجود شرایط برای توسعه 

شیالت در این استان فراهم است.
منبع : فارس

در جهت ارتقای کمی و کیفی نان؛

اعطای نشان طالیی و نقره ای به 
نانوایی ها ی کرمان

علیرضا رزم حسینی دیروز در حاشیه اعطای نشان طالیی و 
نقره ای به نانوایی ها ی برتر کرمان در جمع خبرنگاران گفت: 

 کیفیت نان در استان کرمان  مطلوب نیست.
با کمک مسئوالن  و دستگاه های  افزود: سال گذشته  وی 
ذی ربط سند کاربردی امنیت غذایی استان را  تدوین کرد یم 

که یکی از بندهای آن ارتقای کمی و کیفی نان بود.
رزم حسینی ادامه داد: بنابراین باید نانوایی با در جه طالیی 
و نقره ای داشته باشیم  و سلسله مراتب کیفیت نان را در 

استان اجرا کنیم.
برای  امنیت غذایی استان  استاندار کرمان گفت: در سند 
را  آن  و  است  شده  برنامه ریزی  سفره  تا  مزرعه  از  طرح 
سالم  غذایی  مواد  همه  و  لبنیات  گوشت،  نان،  زمینه  در 
اجرا می کنیم. وی خاطرنشان کرد: در راستای پخت نان 
شهر  در  امروز  نقره ای  و  طالیی  نانوایی  نخستین  سالم، 
توسط  ماه یک بار  نانوایی ها هر 6  این  افتتاح شد ؛  کرمان 
بازرسان بررسی می شوند. رزم  حسینی ادامه داد: مردم باید 
عادت کنند از نانوایی طالیی و نقره ای خرید داشته باشند 
و اینگونه نباشد که هر نوع نانی را با هر کیفیتی خریداری 

کنند.
استاندار کرمان افزود: این طرح در کل استان کرمان اجرا 
به  مربوط  طرح های  مرتب  استانداری  بازرسان  و  می شود 

سند غذایی سالم را بازرسی و پیگیری می کنند.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان نیز در این 
مراسم گفت: در راستای طرح جامع نان سالم که از شهریور 
ماه در کرمان اجرایی شد، کارگروه های نظارتی در شرکت 
غله تشکیل شد؛ مجید بیگلری نژاد افزود: با وجود اینکه کار 
شرکت غله نظارت نیست، اما با توجه به کار تخصصی آن 
از نیروهای شرکت غله در استان برای کار نظارت استفاده 

کردیم.
وی اضافه کرد: حدود 43 ناظر افتخاری  در امر نظارت بر 
اولیه  اقدام   14 و  دارند   همکاری  ما  با  استان  نانوایی های 
 در راستای هدف پنجم طرح ارتقای سطح کمی و کیفی 

نانوایی ها انجام شده است.
در  کرمان  استان  گندم  کیفیت  کرد:  تصریح  این مسئول 
حال حاضر خوب است؛ باالترین نمره کیفی نان استان در 
سال های گذشته 69 بوده که امسال به 79.6 رسیده  و تا 

استاندارد ملی یعنی 85 فاصله کمی داریم.

همزمان با ایام دهه فجر انقالب اسالمی

۷ طرح عمرانی- تولیدی در 
شهرستان نطنز افتتاح می شود

جلسه کمیته روستایی و عشایر دهه فجر شهرستان نطنز 
جهت برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه حضور روستاییان 
جهاد  محوریت  با  فجر  دهه  برنامه های  برگزاری  برای 

کشاورزی برگزار می شود.
با  جلسه  این  در  نطنز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کرد:  اظهار  عشایری  و  روستایی  کمیته  وظایف  تشریح 
برگزاری باشکوه جشن های پیروزی انقالب در روستاها، با 
مشارکت سایر دستگاه های فرهنگی مانند اداره تبلیغات، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره اوقاف و آموزش  و پرورش 
از وظایف این کمیته است. عبدالرضا مهدی بادی ادامه داد: 
در ایام اهلل دهه فجر، 7 طرح عمرانی-تولیدی با هزینه ای 
بالغ  بر 8 میلیارد و 610 میلیون ریال در سطح شهرستان 
افتتاح  و به بهره برداری می رسد. وی ادامه داد: از این هفت 
طرح، 2 طرح افتتاح واحد گاوداری سنتی در شهر بادرود، 
3 طرح آبیاری تحت فشار در طرق رود و بادرود و همچنین 
مرمت 2 قنات آب در نطنز و بادرود است که با اعتبارات 
بهره برداری  به  شخصی  آورده  و  بانکی  تسهیالت  دولتی، 

خواهد رسید.

رییس اتاق بازرگانی:
 وضعیت اشتغال اصفهان یک بمب

 در آستانه انفجار است
صنعت  مشکالت  و  چالش ها  بررسی  ساعته  دو  نشست 
نمایشگاه  یازدهمین  با  استان و کشور، همزمان  نساجی 
بین المللی صنعت نساجی اصفهان و با حضور قائم مقام 
دفتر  کل  مدیر  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  و 
دبیر  تجارت،  و  وزارت صنعت، معدن  نساجی  و  پوشاک 
انجمن صنفی صنایع نساجی ایران، رییس اتاق بازرگانی 
استان  تجارت  و  اصفهان رییس سازمان، صنعت، معدن 
اصفهان مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان مدیر عامل شرکت نمایشگاه های اصفهان، معاون 
اصفهان، رییس  استان  تجارت  و  سازمان صنعت، معدن 
اتحادیه صنفی کارفرمایان صنایع نساجی اصفهان، مدیر 
کاشان  بازرگانی  اتاق  رییس  پلی اکریل،  شرکت  عامل 
استان  نساجی  صنعت  شاخص  چهره های  از  جمعی  و 
نمایشگاه های  شرکت  مرکزی  دفتر  محل  در  کشور  و 

بین المللی استان اصفهان برگزار شد.
بین المللی  نمایشگاه های  رسانه شرکت  واحد  گزارش  به 
این  در  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس  اصفهان،  استان 
تولید  پیشانی  جهان،  تمام  در  نمایشگاه  گفت:  جلسه 

شهرهای صنعتی است.
اینکه مرکز نمایشگاه  با اشاره به  عبدالوهاب سهل آبادی 
سال های  در  خود  فیزیکی  سخت  شرایط  در  اصفهان 
گذشته و دور از همه حاشیه های سیاسی، کیفیت عناوین 
نمایشگاهی اصفهان را حفظ کرد و حتی ارتقا داد، بیان 
خود  از  قبولی  قابل  کارنامه  اصفهان،  نمایشگاه  داشت: 
نیز  از کشور  نمایشگاه های خارج  در  و  بر جای گذاشته 

پیشرو بوده است.
وی تاکید کرد: ماهیت فعالیت در پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان نیز، باید ادامه همین مسیر باشد و سرمایه گذاری 
در این پروژه نباید به گونه ای صورت گیرد که از الفبای 
غیر  در  بگیریم؛  فاصله  ها  نمایشگاه  و صنعتی  تخصصی 

این صورت نتیجه مورد نظر به دست نمی آید. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه به مشکالت فراوان 
صنعت نساجی در اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: مسایل 
بمب  یک  به  را  شهر  این  استان،  این  در  اشتغال  و  کار 
در آستانه انفجار و وقوع فاجعه تبدیل کرده و در 9 ماه 

گذشته اشتغال زیادی در این استان از بین رفته است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی و واحدهای متعدد 
کند،  خنثی  را  بمب  این  می تواند  استان،  این  نساجی 
تصریح کرد: وضعیت روز به روز در حال تشدید است و در 
حال حاضر اکثر شهرک های صنعتی مشکل رکود دارند؛ 
به طوری که می توان گفت صنعت اصفهان یک بیمار در 
حال کماست که حتی در این وضعیت نیز آرامش ندارد.

سهل آبادی خطاب به قائم مقام وزیر صنعت که در این 
جلسه حضور داشت، گفت: سرمایه در گردش واحدها به 
را تفسیر  آیین نامه ها  بانک ها،  شدت دچار مشکل است؛ 
به رأی می کنند و چماق مالیات بر سر صنعتگر کوبیده 
می شود. این در حالی است که بسیاری از واحدها، تولید 
ارایه  را  خود  کارمندان  بیمه  لیست  و  کردند  متوقف  را 
می دهند؛ اما ماه ها است حقوق آن ها را پرداخت نکرده اند.

وی گفت: چرا صنعتگر نمونه ما باید با 1400 نفر پرسنل 
سه سال در زندان باشد و بعد فوت کند؟

درصد   75 داشت:  اذعان  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس 
که  چرا  است؛  تولید  دوش  بر  کشور  آینده  سال  مالیات 
و  هستند  تولیدگران  کشور،  شناسنامه دار  آدم های  تنها 
دست اداره مالیات به کسی که در کنجی از بازار، کاالی 
اما  نمی رسد؛  می فروشد،  و  می خرد  خارجی  بی کیفیت 
فشار آوردن بر کسی که 2 هزار نیروی کار و لیست بلند 

باالی مالیاتی دارد، کار آسانی است.
90 درصد برندهای وارداتی پوشاک، تقلبی است

و  معدن  صنعت،  وزارت  نساجی  و  پوشاک  دفتر  مدیر 
تجارت نیز در این جلسه گفت: چنانچه برخورد اساسی و 
ریشه ای با مشکل قاچاق صورت نگیرد، تمام برنامه های 

وزارت صنعت بر باد می رود.
گلناز نصراللهی افزود: 90 درصد منسوجاتی که با عنوان 
برندهای جهانی و به ویژه از ترکیه وارد می شود، قاچاق و 

تقلبی است و سود تجاری بسیار زیادی دارد.
با  باید  منسوجات،  قاچاق  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
بسیار  تشکل ها حرکت  با همکاری  و  اصولی  راهکارهای 
سریعی را آغاز کرد؛ چرا که با توجه به آسان بودن شرایط 
تولید و تجارت در کشورهای همسایه، اگر باقی مانده بازار 
نیز از ما گرفته شود، جبران آن بسیار سخت خواهد بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

استان اصفهان:

 راه اندازی اورژانس جاده ای
 در شهرستان

در  اصفهان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
ارایه  خدمات  به  اشاره  با  دهاقان نا  خبرنگار  با  گفت وگو 
با  دهاقان  بیمارستان  دهاقان گفت:  بیمارستان  در  شده 

خدماتی که ارایه شده در حال تکمیل است.
در  مهم  امری  را  بیمارستان  سونوگرافی  طلوعی  حمید 
پایان  تا  افزود:  و  دانست  بیمارستانی  خدمات  ارتقای 
محل  در  و  خریداری  سونوگرافی  دستگاه  جاری،  هفته 

بیمارستان نصب می شود.
دستگاه  نیاز  مورد  متخصص  تامین  کرد:  تصریح  وی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اقدامات  از  یکی  سونوگرافی، 
تکمیل  طلوعی  است.  دهاقان  بیمارستان  برای 
مسیر  در  دهاقان  جاده ای  اورژانس  راه اندازی  و 
و  برشمرد  ضروری  و  مهم  امر  را  گلشن  و  همگین 
اورژانس  دو  از  یکی  سال،  پایان  تا  کرد:  خاطرنشان 
پیگیری نیز  دیگری  و  می شود  راه اندازی  و   تجهیز 

 می شود.

4رد شهر و استانها

سطح  در  کوچک  جایگاه های  که  است  وقتی  چند 
خود  به  را  رانندگان  و  مردم  توجه  اصفهان،  شهر 
این جایگاه ها، در راستای کاهش  جلب کرده است. 
عرضه  جایگاه های  درمقابل  نقلیه  وسایل  صف های 
در  بار  نخستین  برای  ترافیک،  از  کاستن  و  سوخت 
علیرضا  راستا،  آمده اند. در همین  اصفهان  به  کشور 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  صلواتی، 
با اشاره به اهمیت  برنامه سیمای شهر  اصفهان، در 
آسان  سوخت گیری  جهت  شهروندان  تقاضای  و 
گفت: حدود 52 جایگاه عرضه سوخت در سطح شهر 
اصفهان وجود دارد که در نقاط مختلف شهر جانمایی 
شده؛ بر این اساس در معابری که جایگاه های سوخت 
وجود دارد، با مشکل ترافیکی نیز مواجه هستیم؛ زیرا 
صفوف طوالنی ایجاد می شود و این موضوع پس زدگی 
ترافیک را به وجود می آورد؛ در نتیجه فضای پیرامون 

خودش را نیز تحت شعاع قرار می دهد.
سفرهای  مدیریت  راستا  همین  در  تصریح کرد:  وی 
که  چرا  گرفت؛  قرار  کار  دستور  در  شهری  زاید 
طول  گذشته  سال  در 10  که  داده  نشان  مطالعات 

سفر شهروندان 2 برابر شده است.
صلواتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مدیریت شهری 
ایده توزیع جایگاه های سوخت کوچک را در بخش 
در  طرح  این  بار  اولین  برای  و  کرد  ارایه  خصوصی 
کشور اجرایی شد. خوشبختانه همه نهاد های مربوطه 
در مجموعه مدیریت شهری همکاری کردند تا بتوانیم 

داشته  شهر  همه  در  را  سوخت  جایگاه های  توزیع 
باشیم.

پیش بینی  نقطه   200 اول  گام  در  کرد:  اضافه  وی 
شد که کارشناسان حوزه های مختلف به جهت بحث 
سیمای شهر، ایمنی و بحث استانداردها 50 نقطه را 
تایید کردند که از این 50 نقطه، 20 مورد آن تا چند 

روز آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان به 
مزایای این جایگاه ها اشاره کرد و ادامه داد: در این 
جایگاه ها، در هر بار سوخت گیری بخار بنزین مخزن 
که  می شود  سوخت  جایگاه  وارد  و  تقطیر  دوباره 
اصطالحا به آن طرح کاهش بخارات بنزین می گویند.

صلواتی اضافه کرد: همچنین اتفاق دیگری که تقریبا 
می توان گفت در خاورمیانه این تکنولوژی وجود ندارد 
این  به  هاست؛  خودرو  باک  از  سوخت گیری  بحث 
شکل که همزمان با وارد شدن بنزین به باک خودرو ، 
بخار بنزین و هوا از داخل باک خارج می شود که این 

مسئله در کاهش آلودگی هوا بسیار موثر است.
این  که  است  این  شهرداری  سیاست  افزود:  وی 
جایگاه های سوخت کوچک را در نقاط مختلف شهر 
ایجاد کند؛ در این صورت شهروندان در هر محله ای 
که ساکن هستند، برای سوخت گیری نیازی به سفر 

زاید شهری ندارند.
معاون حمل و نقل و ترافیک اصفهان با بیان اینکه 
این جایگاه ها به صورت شبانه روزی فعال می شوند، 

تصریح کرد: حدود 60 نفر در این جایگاه ها مشغول به 
فعالیت می شوند.

صلواتی اظهارکرد: فضای این جایگاه ها بسیار کوچک 
است و چیزی حدود 120 متر مربع را اشغال می کند 
می توانند سوخت گیری  خودرو  الی 6   4 همزمان  و 

کنند.
وی بیان کرد: سعی کردیم مکان یابی به گونه ای باشد 
که معضل ترافیک ایجاد نشود و امیدواریم استقبال 

منطقی و معقول از این جایگاه های سوخت شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان به 
هفته  سه شنبه  گفت:  و  کرد  اشاره  پاک  هوای  روز 
دستگاه   170 پاک،  هوای  روز  با  همزمان  جاری 
اتوبوس جدید و 50 اتوبوس بازسازی شده به ناوگان 

اتوبوسرانی اضافه می شود.
هفته  در  اتوبوس   220 مجموع،  در  اظهارکرد:  وی 

جاری وارد شهر اصفهان می شود. منبع: ایمنا

به زودی در شهر اصفهان:
جایگاه های کوچک سوخت رسان به صورت شبانه روزی فعال می شود

با هدف دستیابي به تولید ۷/2 میلیون تن فوالد خام

فاز نخست خطوط شارژ و سیلوهاي آهن اسفنجي جدید وارد مدار تولید شد
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«« اخبار « گشتی در اخبار

برگزاري همایش آشنایی با آسیب های  اجتماعی در 
کمیته امداد  لنجان

مدیر کمیته امداد شهرستان لنجان از برگزاری همایش آسیب های اجتماعی با موضوع آموزش های 
اخالقی در استحکام خانواده و پیشگیری از  پیدایش اعتیاد به زنان تحت حمایت امداد لنجان خبر داد. 
عبدالرضا  استان  اصفهان،  )ره(  امام خمینی  امداد  اطالع رسانی کمیته  و  روابط عمومی  به گزارش 
پیمان گفت: این همایش با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتطامی در  سالن اجتماعات امداد 

لنجان برگزار  شد. 
وی با بیان اینکه این همایش با بهره گیری از اساتید با تجربه معاونت اجتماعی ناجای لنجان برگزار 
شد، افزود: ضرورت و حساسیت مددجویان با سبک زندگی امروزی، مشکالت موجود در فضاهای 
مجازی و اثرات آن بر کانون های خانواده و همچنین زمینه چینی این نوع ادوات و ابزار رایانه ای و 
فضای مجازی در فاصله گرفتن افراد،خصوصا جوانان از کانون گرم خانواده و روی آوردن به مواد مخدر 

از نکات بحث شده در این همایش بود. 
مدیر کمیته امداد شهرستان لنجان تعداد شرکت کنندگان در این همایش را 80 نفر اعالم و اضافه 
کرد: در 10 ماهه سال جاری، پنج همایش با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شده 
است؛ در این همایش ها پیشگیری از اعتیاد بانوان با هدف  انسجام کانون خانواده و باال بردن روحیه 
آسیب های  با  آنان  آشنایی  و  از سرخوردگی مددجویان  و جلوگیری  و خودباوری  نفس  به  اعتماد 

اجتماعی تهدید کننده جوانان به ویژه بانوان موضوع های محوری بود. 

 مرحله دوم طرح انتظام بخشی موتورسواران 
در شرق اصفهان اجرا می شود

براساس آمارهاي به دست آمده در کالن شهر 
موتورسیکلت  هزار   600 از  بیش  اصفهان، 
جزو  وسیله  این  نوعي  به  که  دارد  وجود 
جدایي ناپذیر زندگي مردم به شمار مي آید و 
بیش از 80 درصد استفاده کنندگان از آن نیز 
اقشار متوسط جامعه هستند. نداشتن  جزو 
به  از چراغ قرمز، حرکت  ایمني، عبور  کاله 
از  بزرگراه  در  تردد  و  جهت  خالف  صورت 
جمله مواردی است که در سال گذشته منجر 
به مرگ 230 نفر و مجروح شدن سه هزار و 
750 موتورسوار شد. در همین راستا، سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان، با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح انتظام بخشی موتورسواران 
متخلف در هسته مرکزی شهر اصفهان در 10 ماه گذشته اظهار داشت: اجرای این طرح، 
دنبال  به  محدوده  این  در  را  موتورسواران  فوتی  تصادفات  و  تخلفات  توجه  قابل  کاهش 
داشت.وی با بیان اینکه براساس آمارهای به دست آمده بیش از 90 درصد موتورسواران 
قانونمند شدند، افزود: با توجه به آمار زیاد تصادفات موتورسواران در محدوده شرق کالن شهر 
اصفهان، پلیس راهور استان از ابتدای بهمن ماه سال جاری، مرحله دوم طرح انتظام بخشی 

موتورسواران متخلف را به صورت ویژه در این محدوده اجرا می کند.
کریمی تصریح کرد: در این طرح، ماموران از تردد موتورسوارانی که فاقد کاله ایمنی و پالک 
جدید باشند، جلوگیری می کنند و تنها در صورت تهیه کاله ایمنی، وسیله نقلیه را به آنان 
تحویل خواهند داد. کریمی با بیان اینکه سختگیری های پلیس برای اعمال قانون در جامعه 
به نفع مردم و حفظ سالمت و امنیت آنان است، خاطرنشان کرد: پلیس ضمن توصیه به 
موتورسواران برای استفاده از کاله ایمنی، با تخلفات آن دسته از افراد متخلفی که با حرکات 
نمایشی، عبور از چراغ قرمز، تردد در محل عابران پیاده و مزاحمت برای مردم مخل نظم و 

امنیت جامعه هستند، برخورد خواهد کرد.

با هدف دستیابي به تولید  7/2  میلیون تن فوالد خام و 
به منظور شارژ مستمر روزانه آهن اسفنجي به کوره هاي 
خطوط  نخست  فاز  فوالدسازي،  واحد  الکتریکي  قوس 
تولید مدار  وارد  جدید  اسفنجي  آهن  سیلوهاي  و   شارژ 

 شد.
این رابطه گفت:  رییس اجراي پروژه هاي فوالدسازي در 
10 عدد سیلوي ذخیره آهن اسفنجي و متعلقات هر کدام 
به ظرفیت 7800 متر مکعب در طرح توسعه زیر سقف 
محدوده  در  که  بود  شده  پیش بیني  فوالدسازي  ناحیه 

واحد احیای مستقیم اجرا شده است.
سیلوها  از  عدد  چهار  اینکه  بیان  با  خرمي  محمدحسین 
قبًل در طرح 5/2 میلیون تن فوالدسازي و بقیه در طرح 
توسعه 7/2 میلیون تن اجرا شد، افزود:  وزن هر یک از 
این سیلو ها بیش از 181 تن و ارتفاع آن 18 متر از سطح 
زمین است. این10سیلو به صورت دو خط موازي شمالي و 
جنوبي قرار گرفته که هر خط شامل پنج عدد سیلو و یک 
عدد تریپر براي توزیع مواد به داخل آنهاست که در ارتفاع 

20 متري روي سازه فوقاني نصب شده است. 
 325 را   سیلو  هر  تخلیه  و  بارگیري  ظرفیت  وي 
افزود:  و  کرد  اعالم  ساعت  در  مواد  مکعب  متر 
مخازن  جنوبي  خط  ماه،  دي  دوم  هفته  در  همچنین 

از  و  شد  بهره برداري  و  راه اندازي  کامل  صورت  به 
ارسال فوالدسازي  به  اسفنجي  آهن  آن،   طریق 

گردید.
رییس اجراي پروژه هاي فوالدسازي خاطرنشان کرد: براي 
و سیستم هاي  ازت  گاز  شارژ  تخلیه،  تجهیزات  سیلو  هر 
برق و ابزار دقیق جداگانه تهیه و سیستم اتوماسیون شارژ 
و دشارژ براي کلیه مخازن یک خط و همچنین به صورت 

یکپارچه اجرا شده است.
کلیه  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  خرمي  محمدحسین 
و  استراکچر  سوپر  فلزي،  اسکلت  ساخت  و  تجهیزات 
تریپرهاي این پروژه با همکاري سازندگان داخلي ساخته 
شده است، گفت: به طور کلي وزن کلیه تجهیزات - سوپر 
استراکچر و مخازن 1549/9 تن است که اجراي عملیات 
اتوماسیون ساخت  ساختماني شبکه هاي سیاالت، برق و 
و تجهیزات ذي ربط به وسیله پیمانکاران داخلي طراحي 

و اجرا شده است.
متر   6172 خاک برداري؛  مکعب  متر   6010 از  وي 
و  قالب بندي  مربع  متر   12189 بتن ریزي،  مکعب 
خبر  پروژه  این  اجراي  در  آرماتوربندي  تن   471 

داد.
تالش  از  انتها  در  فوالدسازي  پروژه هاي  اجراي  رییس 
مدیریت و کارکنان واحد اجراي پروژه ها و تولید واحدهاي 
فوالدسازي و آهن سازي و همچنین همکاري شرکت هاي 
ایریتک، مهندسي آریا پیشرو قرن، صفا فوالد، توانکاران 
فوالد و سایر واحدهاي شرکت که مستقیم یا غیرمستقیم 
در ایجاد و راه اندازي این پروژه مشارکت داشته اند، تشکر 

و قدرداني کرد.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در صدر دانشگاه های 
آموزشی قرار گرفت

روابط  از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
در  اصفهان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی 
)راد 2(  دانشگاه ها  آموزشی  رتبه بندی  طرح 
بازه  در  را  دانشگاه  آموزشی  فعالیت های  که 
زمانی مهر 1392 تا مهر 1393 مورد ارزیابی 
قرار داد، در حیطه توسعه کیفی آموزش رتبه 
اول را در بین دانشگاه های علوم پزشکی به 
خود اختصاص داد. این در حالیست که رتبه 
کلی دانشگاه بین دانشگاه های علوم پزشکی 

در جایگاه ششم قرار گرفت.  شایان توجه است که امتیاز کلی بین ده دانشگاه برتر نشان 
چهارم  و  اول  جایگاه  و  امتیاز   8 دوم حدود  و  اول  جایگاه  امتیازات  تفاوت  که  می دهد 
)در  امتیاز  نیم  حدود  ششم  و  پنجم  جایگاه  امتیاز  تفاوت  اما  است؛  امتیاز   25 حدود 
مقیاس 100 امتیاز( بوده است. الزم به ذکر است که حیطه توسعه کیفی آموزش شامل 
مداوم،  آموزش  عملکرد  دانشگاه،  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  عملکرد  شاخص های 
نقطه نظرات مدیران ارشد معاونت آموزشی وزارت درخصوص دانشگاه، مدیریت جشنواره 

شهید مطهری و فعالیت خاص و منتخب دانشگاه است.
کمی  توسعه  حیطه های  از  بودند  عبارت  ارزیابی  این  در  بررسی  مورد  حیطه های  سایر 
علمی کالن  برنامه های  با  هم راستایی  و  آموزشی،  مدیریت  آموزشی،  حاکمیت  آموزش، 
تعریف  وزن  و  امتیاز  و  بوده  متعددی  شاخص های  دربرگیرنده  کدام  هر  که  کشور 
مستنداتی  براساس  شاخص ها،  بیشتر  بررسی  داشته اند.  رتبه بندی  این  در  شده ای 
آموزش  کیفیت  نشان دهنده  نمی تواند  الزاما  که  است  بوده  جلسات  صورت  قبیل   از 

باشد.

  بیش از 21۷ هزار تماس در سامانه
 141 ثبت شده است

تلفن گویای 141 به منظور اطالع رسانی از وضعیت راه های کشور، شبانه روز فعال است.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، فرزاد دادخواه مدیر راهداری 
این اداره کل با توضیح درخصوص نحوه عملکرد سامانه تلفن گویای 141 اظهار داشت: سامانه 
سه رقمی 141 این اداره کل با نصب و راه اندازی دو خط E 1، به طور همزمان می تواند 
پاسخگوی60 تماس گیرنده  با ارتباط به سامانه جامع 141 - که سرور آن در مرکز مدیریت 
راه های کشور است - باشد. دادخواه افزود: کلید شماره 1 این سامانه اطالع از وضعیت جوی 
و ترافیکی راه ها، کلید شماره 2، اطالع از محدودیت های ترافیکی، کلید شماره3  اطالع از 
مسافت بین شهرها، کلید شماره 4  ارتباط با اپراتورهای مستقر در مرکز مدیریت راه های 
را  راه ها  انتقادات و پیشنهادات درخصوص وضعیت  ارسال  امکان  کشور و کلید شماره 5، 
فراهم می کند. وی در ادامه گفت: طی 9 ماهه اول سال 94 تعداد کل تماس ها به این سامانه 
217 هزار و 460  و تعداد تماس با اپراتور 26 هزار و 452 تماس بوده است. گفتنی است 
سامانه تلفن گویای 141، با امکان برقراری ارتباط با مرکز مدیریت راه های کشور به منظور 

اطالع رسانی از وضعیت راه ها به طور شبانه روز در خدمت مردم است.



مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های آزاد 

کرمان:

 فرهنگ، زیربنای توسعه و پیشرفت
 جامعه است .

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های آزاد استان کرمان گفت:  فرهنگ 
سنگ زیربنا، در بحث توسعه و پیشرفت جامعه 
است. حجت االسالم حمید انصاریان در نشست 
دانشگاه  اساتید  با  کرمان  استاندار  هم اندیشی 
مسئولیت ها  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  آزاد 
هستند،  مردم  به  خدمت  برای  خوبی  فرصت 

اظهار داشت: مسئوالن نظام با همین نگاه مسئولیت را پذیرفته اند و 
با هدف رضای خداوند برای مردم گام برمی دارند و مردم نیز قدردان 
هستند. وی افزود:  فرهنگ، سنگ زیربنا در بحث توسعه و پیشرفت 
جامعه است و برای حل مشکالت باید فرهنگ اصالح شود. انصاریان 
توسعه  مثلث  قالب  در  فرهنگ  در حوزه  اقدامات خوبی  کرد:  عنوان 
 استان انجام شده و باید توجه داشت که دانشگاه در حوزه های فرهنگ 
و اقتصاد می تواند کمک شایانی به مسئوالن استانی  داشته باشد. وی 
عنوان کرد:  استفاده از توانایی ها و ظرفیت باالی اساتید دانشگاه های 
استان، نیاز به برنامه ریزی دارد و برای ایجاد تحول در جامعه، اساتید 
باید پای کار بیایند؛ زیرا این افراد هستند که نیروی انسانی کارآمد 
را برای جامعه تربیت می کنند. انصاریان با اشاره به اینکه با کاربردی 
کردن پایان نامه های دانشگاهی می توان هر چه بهتر در مسیر توسعه 
نیاز استان شناسایی  گام برداشت، تصریح کرد: اگر موضوعات مورد 
شود، می توان از ظرفیت اساتید برای حل آنها استفاده کرد. وی گفت: 
اقتصاد  سیاست های  تحقق  کشور،  اقتصادی  دردهای  درمان  نسخه 
مقاومتی است و باید کارگروه ویژه ای برای اجرای این سیاست ها در 

استان کرمان تشکیل شود.

به همت خیران؛

 کتابخانه زنده یاد عاملی بادرود
 بازسازی شد

شهرستان  در  بادرود  عمومی  کتابخانه  مسئول 
این  اساسی  تعمیرات  انجام  و  بازسازی  از  نظنز، 
رامین  و  محققی  حسنعلی  دکتر  توسط  کتابخانه 
گزارش  به  داد.  خبر  بادرودی  خیران  از  محققی 
عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  عمومی  روابط 
استان اصفهان، ذبیح اهلل صولتیان با اشاره به اینکه 
این کتابخانه اخیرا توسط دکتر حسنعلی محققی 

است  بازسازی شده  و  مرمت  کامل  به طور  رامین محققی  ایشان  فرزند  و 
اظهار داشت: مراسم بازگشایی این کتابخانه دهه فجر سال جاری با حضور 
مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار می شود. وی افزود: تاکنون مبلغ 600 
میلیون ریال توسط خیران و 80 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی 
شهرستان جهت بازسازی کتابخانه هزینه شده است. صولتیان با اشاره به 
تعمیرات انجام شده در کتابخانه گفت: انجام سرامیک کف، تعویض درب ها، 
سرویس  احداث  و  رنگ آمیزی  کتابخانه،  تابلوی  طرح  و  ورودی  زیباسازی 
بهداشتی از جمله اقدامات انجام شده در کتابخانه است. مسئول کتابخانه 
عمومی بادرود با اشاره به نام گذاری کتابخانه به نام حمید عاملی خاطرنشان 
کرد: حمید عاملی »پدر قصه گویی ایران« است و گویندگی در »قصه ظهر 
جمعه« از دیگر فعالیت های درخشان او در عرصه گویندگی و اجرای نمایش 
رادیویی بود. وی همچنین از احداث یک باب خانه کتابدار با زیربنای 70 متر 
مربع در جوار کتابخانه خبر داد و ادامه داد: بادرود شهری زیارتی و تاریخی 
در حاشیه کویر مرکزی و در 130 کیلومتری مرکزی استان است که با توجه 
به استقبال باالی گردشگران از جاذبه های این شهر احداث خانه کتابدار به 
همت خیران و با هدف رفاه حال همکاران و کتابداران انجام گرفت. گفتنی 
است کتابخانه بادرود در سال 1360 تاسیس شد و هم اکنون 1200 نفر 

عضو این کتابخانه هستند.

بهبودی حال عمومی فرج اهلل سلحشور
در  پنجشنبه  روز  از  سلحشور  فرج اهلل 
بیمارستان بقیه اهلل بستری شده است. به گفته  
خانواده  این کارگردان، حال عمومی  سلحشور 
سریال های  کارگردان  است.  خوب  اینک  هم 
به  آنجلس«  »مردان  و  )ع(«  پیامبر  »یوسف 
اما  بود؛  دلیل عارضه ریوی در منزل بستری 
چندی پیش به دلیل مشکل تنفسی که پیدا 

کرد، به بیمارستان منتقل شد. همسر فرج اهلل سلحشور حال عمومی  
او را خوب توصیف کرد و گفت: آقای سلحشور به دلیل ضربان قلب 
باال و مشکل تنفسی که پیدا کرد، از روز پنجشنبه در بیمارستان 
بستری شده است و هنوز مشخص نیست که چه زمانی از بیمارستان 
است.  بهتر  پیش  روز  دو  از  وی  عمومی  اما حال  می شود؛  مرخص 
فرج اهلل سلحشور در حال حاضر در بخش آی سی یو بیمارستان بقیه اهلل 
بستری است؛ همسر وی از مردم خواست تا برای بهبودی او و خارج 
شدن از این وضعیت دعا کنند. فرج اهلل سلحشور که این روزها به دلیل 
عارضه ریوی در بستر بیماری است، سریال »حضرت موسی )ع(« را 
پروژه بعدی اش می داند. وی پیش از این گفته بود، با دعای خیر مردم 
ساخت سریال »حضرت موسی )ع(« شدنی است. تلویزیون هم آماده 
انجام دهیم؛ اما منتظر هستند که من  است ساخت این سریال را 

کمی حالم بهتر شود.

نمایش »پلنگیدن« در تاالر هنر اصفهان 
تاالر  در  ماه  دی  از 27  پرویزی«  »لیال  کارگردانی  به  »پلنگیدن«  نمایش 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به  می رود.  صحنه  روی  به  اصفهان  هنر 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، این نمایش از سوی تاالر هنر اصفهان 
و با همکاری فرهنگسرای خانواده تهیه شده است. نمایش پلنگیدن درامی 
براساس  رهنما«  »محسن  نویسندگی  به  است؛  خانوادگی  اجتماعی- 
ما  که  است  میانسال  زوجی  زندگی  روایتگر  که  اولمی  ورونیک  نمایشنامه 
روزانه  در جستجوهای  بینیم؛ شهین  می  اطراف خود  در  را  آن ها  روز  هر 
خود به دفتری برمی خورد؛ همسرش ناصر درآن خاطره هایی را نوشته و این 
بهانه ای برای شروع یک درام روانشناسانه کالبد شکافی یک خانواده است. 
معین الدین عشاقی، شمیال تابش، نسترن مومنی و گلنار فرهادی از جمله 
بازیگران این نمایش هستند که به کارگردانی »لیال پرویزی« به ایفای نقش 
می پردازند. این نمایش از 27 دی ماه تا 12 بهمن ماه از ساعت 17 و 45 
دقیقه در سالن کوچک تاالر هنر اصفهان واقع در میدان الله به روی صحنه 
می رود. لیال پرویزی طراح صحنه، نور و لباس، ندا کریمی طراح و مجری 
گریم، حمیدرضا یحیی آبادی مدیر صحنه، جلیل جاللی مدیر اجرا، سیروس 
رویا  علی صادقی،  ارتباطات،  مدیر  بدیع زاده  محمدی ساخت دکور، مجید 
یزدانی و کیانوش ابراهیمی اجرا، بهنام شجاعی راد عکاس و زهرا صفایی فرد 
طراح و گرافیک از جمله عوامل این نمایش هستند. عالقه مندان برای تهیه و 
رزرو بلیت می توانند به محل تاالر هنر مراجعه یا با شماره تلفن 35660881 

تماس حاصل کنند.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

بهراد جوانبخت:

تماشاگران، اولویت »خندوانه« هستند
دکور سری سوم »خندوانه« در فضایی بزرگ تر و ایده هایی 
دارند  نظر  در  برنامه  این  عوامل  و  می شود  طراحی  تازه تر 
و  استودیو  در  حاضران  برای  را  توجه تر  جالب  فضایی 
مدیر  جوانبخت  بهراد  کنند.  طراحی  تلویزیونی  مخاطبان 
روزها  این  که  »خندوانه«  لوگوی  و  دکور  طراح  هنری، 
است،  دیده  تدارک  برنامه  این  برای  را  جدید  ایده هایی 
و  متنوع تر  موضوعاتی  فصل  این  »خندوانه«  در  ما  گفت: 
مفصل تر را مدنظر قرار دادیم و در بخش های نمایش، تعامل 
با تماشاگران و گروه موسیقی زنده فکرهایی داریم که در 
اجرا حتما لحاظ خواهیم کرد. همچنین بخش ایرانگردی 
و تدارک یک مسابقه، آیتم های جدید این فصل محسوب 
زیاد درخواست مردم  تعداد  به خاطر  افزود:  می شوند. وی 
با  بزرگ تر  فضایی  ما  »خندوانه«،  در  حضورشان  برای 
امکاناتی بیشتر را در اختیار گرفتیم و شبانه روز در تالشیم 
تا با وجود تعداد زیاد حاضران در استودیو، بخش دکور و 
فضای بصری از جذابیت دور نباشد؛ به همین خاطر گروه 
»خندوانه« سعی می کند تا این برنامه بیش از پیش مورد 
تلویزیونی  مخاطبان  و  برنامه  در  حاضر  تماشاگران  توجه 
قرار بگیرد. مدیر هنری »خندوانه« درباره سایر المان های 
گرافیکی و بصری این برنامه عنوان کرد: در دو فصل گذشته 
عالوه بر استفاده از رنگ پرچم ایران، به کارگیری خطوط 
لحاظ  را  نکاتی  زوایای شکسته،  از  پرهیز  و  نرم و منحنی 
کردیم تا لبخند و فضایی شادی آور به مخاطب ارایه کنیم. 
این بار هم با رعایت رنگ های سازمانی، طرح هایمان اگرچه 
خیلی از شمایل گذشته دور نیست، اما نوآوری هایی دارد که 
کار را متمایز می کند. جوانبخت درباره زمان آغاز اجرای 
این  ایده پردازی  داد:  توضیح  »خندوانه«  سوم  سری  دکور 
فصل با تحقیق و پژوهش هایی همراه بود که از اواسط سری 
با رامبد جوان آغاز شد؛  از تبادل نظرهای بسیار  دوم بعد 
االن نزدیک 3 ماه است که این ایده ها به مرحله اجرا درآمده 
در  گفت:  دارد. وی  ادامه  هم  ماه  بهمن  اواسط  تا  و  است 
بخش تیتراژ هم فکرهایی دارم که ترجیح می دهم به زمان 
خود دیده شود؛ اما آنچه به شدت روی آن تاکید می کنم 
اینکه اهمیت و احترام به تماشاگران در بخش های مختلف 
و  است  مهم ترین هدف فصل سوم »خندوانه«  برنامه  این 
بهترین  به  را  هدف  این  بتوانند  تالشند  در  بخش ها  همه 
درباره  پایان  در  جوانبخت  بهراد  کنند.  اجرا  ممکن  شکل 
سایر فعالیت های خود گفت: عالوه بر »خندوانه« بخش های 
گرافیکی فیلم سینمایی »نگار« به کارگردانی رامبد جوان 

نیز به عهده من است.

شاعرآیینی و پیشکسوت کاشان 
درگذشت

کیمیای وطن: استاد عباس حداد کاشانی شاعر آیینی و 
پیشکسوت کاشان در سن ٩3 سالگی دعوت حق را لبیک 
و  فرهنگ  برجسته  شخصیت  حداد  استاد  مرحوم  گفت. 
ادبیات شعر یکی از افتخارات شهرستان کاشان است.مرحوم 
هزار  از 150  بیش  سرودن  با  کاشانی  حداد  عباس  استاد 
بیت،  یکی از پیش قراوالن کاروان شعر و ادب پارس در خطه 
کاشان محسوب می شود؛دیوان اشعار، ترجمه منظوم قرآن 
کریم به همراه اثر ارزشمند 100 کهکشان ستاره و همچنین 
مرثیه های تاثیرگذار و فراوانی که در وصف آل اهلل است، از 
می شود.  محسوب  کاشانی  شاعر  این  ارزشمند  آثار  جمله 
مرحوم استاد عباس حداد کاشانی شاعری آیینی و استادی 
غزل،  قصیده،  از جمله  پارسی  اقسام شعر  تمام  در  مسلم 

قطعه و رباعی و مثنوی است.

بازدید 60 موسسه از مهد قرآن کریم 
اصفهان

مهد  از  هفته  یک  مدت  در  قرآن  خانه  و  موسسه   60
با توجه به فعالیت های  بازدید کردند.  قرآن کریم اصفهان 
مختلف و گسترده  موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان 
و  بازدید موسسات  و  مراجعه  و  ابعاد گوناگون  در  اصفهان 
مراکز قرآنی از این موسسه، در طی هفته گذشته 60 نفر 
به  کشور  سراسر  از  مختلف  مراکز  و  موسسات  مدیران  از 
مهد قرآن کریم اصفهان مراجعه داشتند. در این بازدیدها 
می پذیرد،  انجام  افزایی  توان  و  تجارب  انتقال  با هدف  که 
مدیر مهد قرآن ضمن ارایه گزارش از تاریخچه مهد قرآن 
اصفهان، فعالیت های قسمت های مختلف موسسه را تشریح 
آموزش های  قبیل  از  آموزش ها  انواع  زمینه  در  به ویژه  و 
حضوری، غیرحضوری و مجازی و همچنین مراکز آموزشی 
و خودگردان توضیحات الزم را اریه می کند و به پرسش های 
و  موسس ها  مدیران  پایان  در  می دهد.  پاسخ  مدیران 
بازدید موسسه  مختلف  قسمت های  از  قرآنی   مراکز 

 می نمایند.

اختصاص بودجه به طرح های فرهنگی 
شهرکرد

 500 و  میلیارد  یک  گفت:  شهرکرد  شهرستان  شهردار 
میلیون ریال به اجرای طرح های فرهنگی شهرکرد در حوزه 
نماز اختصاص یافت. نوراهلل غالمیان اظهار داشت: در راستای 
و  میلیارد  نماز در سطح شهرکرد، 1  اقامه  ترویج فرهنگ 
500 میلیون ریال از محل اعتبارات فرهنگی اختصاص یافته 
حسینیه ها،  و  مساجد  بازسازی  و  تعمیر  افزود:  وی  است. 
برای  حسینیه ها  و  مساجد  به  نقدی  کمک های  پرداخت 
خرید وسایل جانبی، توزیع اقالم فرهنگی بین نمازگزاران و 
نصب سیستم صوتی در پارک ها و میدان ها از جمله کارهای 
فرهنگی انجام شده شهرداری شهرکرد در حوزه نماز است. 
از  بیش  واگذاری  به  اشاره  با  شهرکرد  شهرستان  شهردار 
4300 متر مربع امالک به مساجد و هیئت ها بیان کرد: از 
مجموع 4300 متر مربع امالک واگذار شده، 700 متر مربع 
به هیئت حضرت بقیه اهلل، 107 متر مربع به مسجد شهدای 
کاظم پور، 2500 متر مربع به مسجد هرچگان، 850 متر 
 مربع به مسجد امام جواد )ع( و 200 متر مربع به مسجد امام 
در  کرد:  خاطرنشان  غالمیان  یافت.  اختصاص  )ع(  حسن 
راستای ترویج فرهنگ نماز، هزار جلد کتاب با موضوع قرآنی، 
توزیع شده توسط شهرداری شهرکرد  فرهنگی  و   مذهبی 

 است.

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  وطن:  کیمیای 
منظور  به  اصفهان  ادبی  مقام  که  است  قرار  گفت:  اصفها 
و  می شود  برگزار  آینده  سال  اصفهان،  ادبی  مکتب  احیای 
به  اصفهان  ادبی  احیای سبک  برای  بهانه ای  برنامه  این  در 

وجود می آید.
««انجمن مفاخر

عمومی  روابط  از  نقل  به  و  وطن  کیمیای  گزارش  به 
اصفهان،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
با  ارزانی  حبیب رضا  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کل  رویکرد  به  اشاره 
این  مفاخر  انجمن  گفت:  آنها  از  تجلیل  و  مفاخر  حوزه  در 

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره   دبیری  با  استان 
بسیاری  ظرفیت های  حوزه  این  در  اگرچه  می کند؛  فعالیت 
استفاده  آن ها  از  خوبی  به  من  نظر  به  اما  داشته،   وجود 

نشده است.
««احیای سبک شعری اصفهان

که  می کنیم  تالش  خود  جلسات  در  اینکه  بیان  با  وی 
دیگر  بار  را  اصفهان  استان  ادبی  مقام  نخست،  گام  در 
شعر  حوزه  در  اصفهان  استان  کرد:  تصریح  کنیم،  احیا 
سبک  نام  با  آن  از  برخی  که  اصفهانی  سبک  ادب،  و 
در  باید  ما  و  دارد  بسیاری  قدمت  می کنند،  یاد  هندی 
جدی  اقدامات  ادبی،  سبک  این  دوباره  احیای   راستای 

صورت دهیم.

««بازگردانی نشاط به انجمن ها
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بیان کرد: 
در این حوزه افراد بسیار شاخص و بزرگی حضور داشته اند؛ 
دارند؛  حضور  اصفهان  در  ادبی  انجمن   ٩0 حاضر  حال  در 
از این انجمن ها هنوز فعال نیستند و  اما متاسفانه تعدادی 
انجمن ها  این  به  را  نشاط  دیگر  بار  که  است  این  ما  تالش 
افراد  کنار  در  باید  عالقه مند  جوانان  افزود:  وی  بازگردانیم. 
مجرب، انجمن های متعدد و متنوع را تشکیل و در این زمینه 

فعالیت های هنری، فرهنگی و ادبی زیادی صورت دهند.
««مقام ادبی اصفهان

ادبی  مقام  که  است  قرار  کرد:  بیان  ارزانی  حجت االسالم 
اصفهان برای احیای مکتب ادبی اصفهان سال آینده برگزار 
شود و در این برنامه بهانه ای برای احیای سبک ادبی اصفهان 
به وجود خواهد آمد. وی با اشاره به اهمیت توجه به مرحوم 
میرداماد و جایگاه واالی این هنرمند در شهر اصفهان گفت: 
در این حوزه نیز اقدامات مهم و تاثیرگذاری در دستور کار 
قرار گرفته؛ قرار است به کارهای انجام شده درباره این حکیم 
و  خاص  طور  به  فلسفه  مختلف  عرصه های  در  که  بزرگوار 
فاخری  و  شاخص  فعالیت های  اجتماعی  حوزه های  دیگر 

داشته، توجه شود.
««میرداماد

کرد:  بیان  اصفهان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
میرداماد  مرحوم  حضور  از  عظیمی  بخش  شک  بدون 
بسیاری  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  باعث  اصفهان  در 
در  اصفهان،  شهر  در  حضور  دوران  در  ایشان  و  شده 
بسیاری  فعالیت های  بسیار،  شاگردان  تربیت  زمینه 
استان  در  باید  اتفاقات  این  افزود:  وی  داده اند.  صورت 
انجام  فعالیت های  باید  جلسه  مصوبه  اساس  بر  شود؛  احیا 
ادامه را  کار  موضوع،  این  از  پس  و  شود  احصا   شده 

 دهیم.

پای بابک حمیدیان  به تلویزیون باز شد
»بیمار استاندارد« پای بابک حمیدیان، شیال خداداد و پوریا پورسرخ را به تلویزیون باز کرد. به گفته مسعود ردایی - تهیه کننده سریال نوروزی »بیمار استاندارد« - حضور شیال 

خداداد در نقش ترانه، پوریا پورسرخ در نقش حامد، روح اهلل کمانی در نقش شهاب و خاطره حاتمی در نقش فریبا در این سریال قطعی شده است. 
نهایی  و  انتخاب  لوکیشن ها  گفت:  کار  تولید  پیش  آغاز  و  توکلی  بهرام  قلم  به  استاندارد«،  »بیمار  فیلمنامه  از  نیمی  از  بیش  نگارش  به  اشاره  با  ردایی 
حمیدیان  بابک  با  بازیگران  از  و  شده  قطعی  دوربین  پشت  عوامل  دارند.  قرار   ... و  ارتش  بلوار  پیروزی،  انقالب،  محله های  جمله  از  تهران  در  همه  که  شدند 
ترانه، پوریا پورسرخ در نقش حامد، روح اهلل کمانی در نقش شهاب  بهنام، جواد عزتی در نقش مسعود و اصغر سمسارزاده در نقش پوربنا، شیال خداداد در نقش  در نقش 
کلید ماه  بهمن  اوایل  در  را  فیلم  این  فیلمنامه،  اتمام  با  که  هستیم  گفت وگو  حال  در  نیز  دیگری  بازیگران  با  است.  شده  بسته  داد  قرار  فریبا  نقش  در  حاتمی  خاطره   و 

 بزنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان عنوان کرد:

احیای »مکتب ادبی اصفهان«

سیری در دنیای خرب 

فارسی«  »سلمان  زندگی نامه  وطن:  کیمیای 
فرهنگ  نشر  دفتر  از سوی  و  بار  نهمین  برای 
اسالمی منتشر شده است تا کودکان و نوجوانان 
این صحابی  با شخصیت  پیش  از  بیش  ایرانی 
تالیفی  اثر  این  شوند.  آشنا  )ص(  اکرم  رسول 
زبانی  با  تا  ملکی تالش می کند  عباس  نوشته 
ساده و گویا، به معرفی شخصیت سلمان فارسی 
بپردازد.  اسالم  پیامبر  وفادار  و  ایرانی  یار  این 
سلمان، برای مسلمانان نامی آشناست؛ چرا که 
از روی صدق، به پیامبر ایمان آورد و سال ها از 
یک  نیز،  آن  از  و پس  کرد  جانب داری  ایشان 

لحظه از حق روی برنتافت. 
والدینش نام او را - که تنها پسر یک خانواده 
ثروتمند اصفهانی در ناحیه ای به نام جی بود - 
روزبه گذاشتند. پدرش مرزبان از افراد برجسته 
زمین های  صاحب  و  ایرانی   صاحب نفوذ  و 
بود.  اصفهان  اطراف  در  دامداری  و  کشاورزی 

فردی  عنوان  به  کودکی  دوران  از  را  روزبه 
کم حرف، گوشه گیر و فکور می شناختند. شرح 
در  اسالمی  فرهنگ  نشر  دفتر  را  داستان  این 
قالب کتاب »سلمان فارسی«، به عنوان اولین اثر 
از مجموعه مفاخر برای نهمین بار در45 صفحه 
رنگی و با قیمت 55 هزار ریال به عالقه مندان 

ارایه کرده است. 
افتخار  دیپلم  برنده  حال  عین  در  کتاب  این   
کانون  نوجوان  و  کودک  کتاب  جشنواره  از 
حایز  و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
کتاب  انتخاب  جشنواره  اولین  در  اول  رتبه 
و  ائمه  پیامبران،  قرآنی،  قصه های  سال 
برای  عالقه مندان   است.  شده  صحابه 
سایت  به  می توانند  بیشتر  اطالعات   کسب 
www.daftarnashr.com  یا کانال تلگرام 
مراجعه  Telegram.me/daftarnashr 

کنند.

چاپ نهم زندگی سلمان فارسی منتشر شد

 حضور شهرام ناظری و چکناواریان در کنگره 
دو هزار شهید هنرمند

بخش تئاتر »کنگره دو هزار شهید هنرمند« با حضور شهرام ناظری و لوریس چکناوریان با تجلیل از 5 شهید و 
قدردانی از 15 هنرمند عرصه دفاع مقدس برگزار شد. محمود صالحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران در این مراسم با تقدیر از هنرمندان شهید و هنرمندان حاضر در مراسم گفت: مردم ما همواره صلح طلب ترین 
مردمان بوده اند و امنیت امروز را هم بدون شک از برکت شهدا داریم. آن ها برای دین، شرف و کشور ما جنگیدند و 
از خود گذشتند. او ادامه داد: امسال بیش از هزار و 300 نمایش روی صحنه رفته است و شهر تهران کشش بیشتری 
نیز دارد. شهرداری تهران نیز در همین راستا دو مجموعه نمایشی با 11 سالن را در حال آماده سازی دارد؛ چون 
معتقدیم بسیاری از مسایل اخالقی، انسانی و حتی شهروندی را می توان با زبان هنر آموخت. البته ما تا به حال آن 
طور که باید هنرمندان شهید و هنرمندان فعال در این عرصه را به مردم معرفی نکرده ایم؛ . در ادامه این مراسم که 
با اجرای سید جواد هاشمی برگزار می شد از سعید کشن فالح، حسین مسافر آستانه، جلیل فرجاد، تاجبخش 
فناییان، امیر دژاکام، قاسم زارع، عطیه غبیشاوی، کریم اکبری مبارکه، حسین پارسایی، نصراهلل قادری، 
محمود فرهنگ، حسین فدایی حسین، سعید اسماعیلی، کوروش زارعی و امیرحسین شفیعی به 
عنوان 15 هنرمندی که در زمینه انقالب اسالمی و ارزش های دفاع مقدس آثاری خلق کرده اند، 
بسیج  تهران،  شهرداری  فرهنگی  سازمان  همت  به  هنرمند  شهید  هزار  دو  کنگره  شد.  قدردانی 
سازمان صدا و سیما، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد فرهنگی روایت و خانه هنرمندان 

ایران برگزار شد. 

فضای شبکه  خانگی با سریال »شهرزاد« تثبیت شد
امیرحسین رستمی معتقد است: فضای شبکه  خانگی با سریال »شهرزاد« تثبیت شد. وقتی سریالی تا این 
اندازه گردن کلفتی می کند، دیگر رسانه های تصویری را نمی شود کتمان کرد و نادیده گرفت. رستمی که 
بازیگران سریال »شهرزاد« است، بیان کرد: »شهرزاد« واقعا متن عجیب  و غریب و خوبی دارد. کاراکتر  از 
»بزرگ  آقا« به خوبی بازی شده و سریال کارگردانی بسیار خوبی داشته است؛ مگر می شود با وجود همه اینها 

نمایش خانگی باز شدن یک فضای جدید در حوزه »شهرزاد« را نادیده گرفت؟ او که معتقد است شبکه  
جای دنیا وجود دارد. شبکه  خانگی یعنی تصویر است، اظهار کرد: این فضا در همه 

قبال ایجاد فضای رقابتی و همچین فضایی  نیست؛  قطبی  یک  دیگر  که 
می شد، با وجود کیفیت پایینی که فقط اجبار بود و اگر سریالی تولید 
را  آن  بودند  مجبور  مردم  حضور داشت  با  مردم  امروز  ولی  ببینند؛ 
پرداخت شبکه  خانگی دیگر مجبور نیستند  با  خودشان  می توانند  و 
کنند و ببینند. رستمی خاطرنشان هزینه، یک کار با کیفیت را انتخاب 

از دست دادن بیننده های تلویزیونی و کرد: شبکه  نمایش خانگی به معنای 
باز شدن فضای جدید و رقابت است. اگر محدود کردن آنها نیست؛ بلکه به معنی 

وارد این رقابت شود، مقدار بیشتری هزینه کند، تلویزیون می خواهد ببینندگانش را نگه دارد باید 
فضا را در زمینه متن کمی بازتر و با کارگردان های درجه یک بیشتر کار کند. رستمی با بیان اینکه سلیقه  
مخاطب عوض شده است، ادامه داد: فکر می کنم فضا بازتر و سلیقه مخاطبان ما سخت تر شده است؛ االن اگر 

سریال »در پناه  تو« با همان کیفیت از تلویزیون پخش شود، دیگر نمی تواند بیننده را جذب کند.

جلوه های ویژه متفاوت در »رسوایی ۲«
جدیدترین فیلم مسعود ده نمکی با نام »رسوایی 2« آخرین مراحل فنی را طی می کند تا در اولین نمایش 
خود در بخش مسابقه سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر روی پرده سینما برود. »رسوایی 2« 
در میان کارنامه مسعود ده نمکی فیلمی متفاوت محسوب می شود و از معدود فیلم های ایرانی است که کار 
جلوه های ویژه کامپیوتری آن با فعالیت تیم 50 نفره، حدود یک سال و نیم به طول انجامیده است. در این 

در  زلزله  از  دیدنی  تصاویری  شاهد  شهری فرضی )شبیه تهران( خواهید بود. فیلم 
مضمونی  کارگردان  این  جدید  دارد. فیلم  اجتماعی  و  سیاسی  عرفانی، 

سینمایی  فیلم  از  قسمت  آخرین دومین  انجام  با  »رسوایی« 
تروکاژ، ساخت موسیقی و  آماده مراحل  بهمن ماه  تا 10  صداگذاری 
عبدی،  اکبر  می شود.  فخرالدین نمایش  شریفی نیا،  محمدرضا 
سحر  رجبی،  مهران  قریشی، امیر نوری، رامین راستاد، صدیق شریف، 

این  بازیگران  و...  خلج  فیلم هستند. در خالصه داستان این اسماعیل  
خودتان تکانی بدهید.« این جمله ای است فیلم آمده است: »تا خدا تکانتان نداده به 

که حاج یوسف، پیرمرد زاهد وارسته خطاب به مردم و مسئوالن شهری می گوید که گرفتار رذایل اخالقی 
و اجتماعی شده اند. در پی هشدار حاج یوسف شایعه نزول عن قریب بال و عذاب الهی آرامش شهر را به هم 

می ریزد.

 برپایی نمایشگاه نقاشی از پرتره شخصیت های
 مشهور هنری

هفت نقاشی پرتره از شخصیت های فرهنگی و هنری ایران در نگارخانه شکوه به تماشا گذاشته شد. هفت نقاشی 
پرتره از شخصیت های فرهنگی و هنری ایران، از جمله محمود دولت آبادی، بهمن محصص، محسن وزیری مقدم، 
قباد شیوا، پرویز تناولی، منوچهر معتبر و علی اکبر صادقی به تماشا گذاشته شده. این آثار با تکنیک رنگ 

بر روغن در ابعاد بیش از 2 متر نقاشی شده است.  سال  حدود 5  آثار،  این  نقاش  شیوا  فرشید 
متمرکز بوده و به خاطر عالقه مندی به روی نقاشی های پرتره از این شخصیت ها 

وی این هنرمندان پرتره های آن ها را در  است.  کرده  نقاشی  بزرگ  ابعاد 
تصویر در این باره گفت: در این نمایشگاه  به  را  هنرمندانی  پرتره 
برخورد کشیده ام که درباره آن ها شناخت  آن ها  با  گذشته  در  و 
یا داشته ام؛ آنها اغلب افرادی هستند  بودند  پیشرو  کارشان  در  که 
هر  چهره ها  این  بگویم  است  حاشیه ساز بهتر  خود  جایگاه  در  کدام 

به  حاشیه ساز  تعریف  البته  لحاظ معنای زرد آن مدنظرم نیست. بوده اند؛ 
این  برای  »مواجهه«  عنوان  نمایشگاه  نیز بر همین اساس بوده است. انتخاب 

را  شیوا  قباد  پدرش  پرتره  که  اثری  مورد  در  تصویر کرده است. گفت: پدرم گرافیست رنگینی او 
است. او  سرشار از رنگ است. عکسی که از او انتخاب کردم تا به تصویر بکشم سیاه و سفید بود؛ به همین دلیل 
در این کار تی شرت پدر را به رنگ قرمز کار کردم و به خاطر پیوندی که بین پدرم و محسن وزیری مقدم است، 
این رنگ را نیز در پرتره او به کار بردم. فرشید شیوا کارشناس نقاشی و کارشناس ارشد تصویرسازی از دانشگاه 

هنر تهران دارد و عضو هیئت مدیره و نایب رییس موسسه فرهنگی هنری قباد شیواست.
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 رییس فدراسیون فوتبال ایران که همواره با مسایل، 
در  کند،  می  برخورد  خود  خاص  سبک  به  و  آرام 
این باره گفت: من چنین چیزی را نشنیده ام؛ اما اگر 
این اتفاق هم بیفتد، از آن استقبال می کنم. هر چه 
مردم کمتر قیافه کج و کوله مرا ببینند، بهتر است و 
اگر آنتن تلویزیون با چیزهای مفیدتری پر شود، به 

نفع مخاطبان خواهد بود. 
یک  برای  را  خود  روزها،  این  که  کفاشیان  علی 
انتخابات پر سروصدا آماده می کند، درباره از احتمال 
حضور مجددش در پست ریاست فدراسیون، با کمی 

مکث و البته تردید صحبت کرد. 
کفاشیان  گذشته،  هفته  مجمع  ماجراهای  از  بعد 
ممکن است حتی قید نامزدی در انتخابات فدراسیون 
را بزند. او می گوید: من به همه گفته ام که می آیم؛ اما 

اگر حضورم به نفع فوتبال باشد. 
وقتی از او سوال می کنیم که آیا ممکن است وزارت 
ورزش یا دولت فشاری به او بیاورند، پاسخی نمی دهد 
این  و وقتی سوال می کنیم که در صورت رخ دادن 
اتفاق ممکن است مانند دوره قبلی بماند و ادامه دهد، 
و  بیایم  من  باشد  قرار  اگر  دهد:  می  جواب  این طور 

مشکالتی به وجود بیاید، نخواهم آمد.
وی ادامه داد: من می خواهم برای فوتبال کار کنم و 
باید حضور در فدراسیون برای فوتبال منفعت داشته 
برای  مشکلی  حضور  این  باشد  قرار  اگر  اما  باشد؛ 
هم  اگر  و  نباشم  که  است  بهتر  کند،  ایجاد  فوتبال 
این مساله را حس کنم با توجه به نظر مجمع، ادامه 

نخواهم داد.
هم  فدراسیون  در  برنامه حضورش  درباره  کفاشیان 
گفت: برای دوره قبلی یک برنامه 4 ساله داده بودم 
که عین همان را اجرا کردم. اگر قرار باشد در این 
خواهم  ارایه  را  برنامه ام  کنم،  پیدا  هم حضور  دوره 

داد.
درباره  فوتبال  فدراسیون  رییس  از  ما  بعدی  سوال 
شکست تیم ملی امید برابر قطر است که او این طور 
را  شکست  اصال  گفتم  کاشانی  آقای  به  داد:  پاسخ 
به  ادامه دهید.  کارتان  به  آرامش  با  و  نکنید  بزرگ 
هرحال باخت هم جزیی از ورزش و فوتبال است؛ ما 
باید با صبر و حوصله کار کنیم و این باخت ها نباید 
پیروزی ها  نه  و  ناامیدمان کند  و  بیندازد  پا  از  را   ما 

مغرورمان کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: صبح در آزادی 
نیست.  آلوده  هوا  آنجا  می کنم  فکر  که  داریم  تمرین 
بازی  پلی استیشن  یا  می کنیم  بدنسازی  نشد،  هم  اگر 

می کنیم!
به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، برانکو ایوانکوویچ 
درباره آزمایش بازیکنان تستی عنوان کرد: هدف ما این 
بود که همه بازیکنان حاضر یک نیمه بازی کنند تا تعداد 

تمرین بازی شان بیشتر شود.  بهترین  بازی 
است. فردا هم  
همین روند را 
ادامه می دهیم.

اعالم  فردا  اینکه  درباره  وی   
شده ورزش در هوای آلوده ممنوع است، 

گفت: نمی دانم چه می شود؛ من تازه این خبر را شنیدم؛ 
آزادی  در  صبح  نمی کنیم.  بازی  نباشد،  امکانش  اگر 
نیست.  آلوده  هوا  آنجا  می کنم  فکر  که  داریم  تمرین 
بازی استیشن  پلی  یا  می کنیم  بدنسازی  نشد  هم   اگر 

 می کنیم!
اینکه وضعیت   سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره 
این تیم چه زمانی مشخص می شود، گفت:  دروازه بان 

وقتی  باشگاه  دیگر مشخص خواهد شد.  روز  دو سه 
اطالع رسانی  کرد،  جذب  را  مدنظرمان  دروازه بان 

می شود.
 وی در پاسخ به این سوال که جمعه باید در جام 
است  نشده  دیر  گلر  جذب  آیا  و  کنید  بازی  شهدا 

گفت: تا آن موقع  احتماال دروازه بان می رسد.
آهن در جام شهدا گفت:  با ذوب  تقابل  درباره  برانکو   

آن ها را هم در این مسابقات و هم دور برگشت لیگ 
برتر شکست خواهیم داد.

عباس  امیر  جذب  از  پایان  در  پرسپولیس  سرمربی   
خبر سال   23 زیر  سهمیه  عنوان  به   آینه چی 

داد.

 درادامه رقابت های بسکتبال

 قهرمانی استان:

    کامور روی نوار پیروزی
به گزارش روابط عمومی هیات بسکتبال استان اصفهان، 

تیم کامور، همچنان روی نوار پیروزی گام برمی دارد.
برگزاری  با  استان،  لیگ  بسکتبال  مسابقات  سوم  هفته 
چهار دیدار دنبال شد و با برتری تیم های کامور اصفهان، 
رفاهی-تفریحی  و  خمینی شهر  هیئت  خالقیت،  کانون 

شهرداری خمینی شهر به پایان رسید.
قدرتمند  تیم  سد  از  بر67   72 کامور  رقابت ها،  این  در 
بازی  یک  در  خالقیت  کانون  گذشت؛  شهرضا  هیئت 
هیئت  داد؛  شکست  را  آباد  نجف   63 بر   67 پایاپای 
خمینی شهر به راحتی و در یک بازی یک طرفه 65 بر 29 
بر تیم هیئت دولت آباد غلبه کرد و تیم رفاهی-تفریحی 
شهرداری خمینی شهر برابر تیم اسپادانا با نتیجه 77 بر 

58 به پیروزی دست پیدا کرد.

 دعوت چهار نفر از رزمی کاران 

 مبارکه به اردوی انتخابی تیم ملی

 کیک بوکسینگ

چهار نفر از رزمی کاران شهرستان مبارکه به اردوی تیم 
انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ  استان اصفهان جهت 

WKA دعوت شدند.
 65 دانش  مسعود  کیلو،   60 وزن  در  یزدانی  اسماعیل 
کیلو، حمیدرضا محتشم 75 کیلو و سعید خسروی 85 
اردو  این  کیلو نمایندگان رزمی کار شهرستان مبارکه در 

هستند.
کالس  مبارکه  شهرستان  کوهنوردی  **هیئت 

صعود در برف را برگزار کرد
قله جوانان در  به  به همراه صعود  کالس صعود در برف 
شهرستان  کوهنوردان  از  جمعی  حضور  با  فریدون شهر 

مبارکه برگزار شد.
حضور  شهرستان  کوهنوردان  از  نفر   15 برنامه  این  در 

داشتند.
پیشکسوتان  از  جمعی  برنامه  این  برگزاری  با  هم زمان 
مبارکه  اطراف شهرستان  کوه های  به  مبارکه،  شهرستان 
صعود کردند؛ در این برنامه بیش از 13 نفر از پیشکسوتان 

حضور داشتند.
استان  شهرستان های  لیگ  مسابقات  سری  **از 

اصفهان:
برد پر گل تیم  فوتبال تربیت دیزیچه مقابل نماینده 

شاهین شهر
نماینده  بازی مقابل  توانست در یک  تیم تربیت دیزیچه 

شاهین شهر بانتیجه 5 بر1 این تیم را شکست دهد.
جهانگیر  گل   2 و  ملکی  مسعود  گل  سه  بازی  این  در 

جباری تیم را به پیروزی رساندند.
این تیم در حال حاضر در صدر جدول گروه قرار دارد.

استان  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات  سری  **از 
اصفهان آسیا ویژن:

برد تیم ایثارگران یادگار مبارکه مقابل تیم نیروگاه 
اصفهان

تیم فوتبال تعاونی ایثارگران یادگار مبارکه با نتیجه 3 بر 
1 مقابل تیم نیروگاه اصفهان به پیروزی رسید.

گل های تیم ایثارگران را مهرداد سلحشوری )یک گل( و 
ایمان باقریان )دو گل( به ثمر رساندند.

به  استان  روستایی  ورزش  المپیاد  **هفتمین 
میزبانی مبارکه به پایان رسید

آقایان  مسابقات  در  تماشایی  رقابت  روز  یک  از  پس 
هفتمین المپیاد ورزش روستایی و بازی های بومی-محلی 
ساعاتی  مبارکه  شهرستان  میزبانی  به  اصفهان،  استان 

پیش به پایان رسید.
در این مسابقات  بیش از 350 ورزشکار از سراسر استان 

شرکت کردند.
نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

در طناب کشی تیم های کاشان، چادگان و سمیرم اول تا 
و  چادگان  تیم های  هفت سنگ  مسابقات  شدند.در  سوم 

برخوار و سمیرم مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
پرویزی  حسینعلی  دال پالن  در  و  انفرادی  مسابقات  در 
علی  داوود  و  خوانسار  از  مردایان  محمدرضا  اصفهان،  از 
کسب  را  نخست  مقام های  فریدون شهر،  از  سوادکوهی 
یونس  چادگان،  از  عباسی  علیرضا  لی لی  رشته  کردند.در 
مقام سوم  و  و دوم شدند  اول  اصفهان،  از  عرب مختاری 
از  نایین و مهدی خرمی  از  پوربافرانی  را مهدی  مشترک 
کاشان کسب کردند.در رشته دویدن با گونی مسافت 40 
متر نیز علیرضا پوربافرانی از نایین، حسین صفری از چادگان 
 و سیدرضا طاهری از نجف آباد مقام های اول تا سوم را کسب

 کردند.

 اصفهان میزبان مسابقات کشتی
 با چوخه قهرمانی کشور

به  ماه   بهمن  کشور  قهرمانی  چوخه  با  کشتی  مسابقات 
پایگاه  گزارش  به  شد.  خواهد  برگزار  اصفهان  میزبانی 
به نقل  اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان،  خبری 
از روابط عمومی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی 
محلی استان، مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشور از 
روز دوم بهمن ماه به مدت یک روز در سالن 17 شهریور 
اصفهان برگزار خواهد شد. وزن کشی این رقابت ها ساعت 
17 روز پنجشنبه یکم بهمن ماه در سرای ورزشکاران انجام 
ادامه ساعت 20 همان روز جلسه هماهنگی  می شود. در 
برگزار  ورزشکاران  سرای  در  تیم ها  سرپرستان  حضور  با 

خواهد شد.

 ترکاشوند، مشاور عالی طاهری، مدیر عامل پرسپولیس به خبرنگار ما گفت: »جلسه 
ما با باشگاه تراکتورسازی برای جذب آقای طهماسبی، بی نتیجه ماند. باشگاه تراکتور 
400 میلیون تومان پول نقد می خواست که این مبلغ با توجه به درخواست دستمزد 
این دروازه بان، مبلغ بسیار سنگینی می شد؛ باشگاه پرسپولیس صالح نمی داند این 

ارقام را پرداخت کند.«
وی ادامه داد: »این مسئله درباره آقای بیرانوند نیز وجود داشت و با توجه به شرایط پیش آمده، ما چاره ای نداریم جز اینکه 

دروازه بان های خود را از بین گزینه های خارجی انتخاب کنیم.«
به گفته ترکاشوند، موضوع جذب دروازه بان خارجی تا 48 ساعت آینده به اتمام می رسد. یک دروازه بان آسیایی و یک گلر 
کروات که مدنظر برانکوست به پرسپولیس خواهند آمد. البته ممکن است یکی از این دو دروازه بان جای خود را به یک گزینه 

جوان داخلی هم بدهد.

پایان  زمان  مورد  در  لیگ  سازمان  انتقاالت  و  نقل  کمیته  رییس  شهبازی  مصطفی 
نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر گفت: »ساعت 24 سه شنبه مورخ 29 دی ماه، زمان 
نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر به پایان می رسد. این زمان به هیچ عنوان تمدید 
نخواهد شد؛ زیرا در نقل و انتقاالت نیم فصل، تیم ها 28 روز فرصت جابه جایی بازیکن 

داشته اند.«
 وی درباره اینکه چه تعداد بازیکنان تا امروز باشگاه های خود را تغییر دادند، گفت: 
اما  داده اند؛  باشگاه  تغییر  فصل  نیم  انتقاالت  و  نقل  در  بازیکن   25 صبح،  امروز  »تا 
عوض را  باشگاهش  نمی تواند  بازیکنی  هیچ  دیگر  انتقاالت،  و  نقل  زمان  پایان   در 

 کند.«
 بدین ترتیب فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر، روزهای آخر خود را می گذراند با یکدیگر، 

ترین های نقل و انتقاالت را مرور می کنیم:
 * کمترین ورودی؛ بی پول ها بازیکن نگرفتند

سه تیم استقالل اهواز، نفت تهران و ملوان بندرانزلی، تا کنون هیچ بازیکنی را به خدمت 
نگرفته ان؛ نقطه مشترک هر سه تیم وضعیت بد مالی آن هاست که همین وضعیت باعث 

جدایی تعدادی بازیکن از این تیم ها شده است.
 * کمترین خروجی؛ استقالل خوزستان و پدیده، بازیکن از دست نمی دهند

تنها تیم های لیگ  هستند که  تیم استقالل خوزستان و پدیده مشهد بدون خروجی، 
خروجی نداشته اند. البته ممکن است آرام عباسی از این تیم جدا شود و راه بقیه تیم ها 

را برود.

 * بیشترین ورودی؛ رقابت تنگاتنگ سیاه جامگان و راه آهن
راه آهن بیشترین ورودی را داشته است؛ 9 بازیکن تا کنون به این تیم آمده اند. محسن 
میثم جودکی،  زمانی،  پازوکی، حامد  فاطمی، علی  مهران موسوی، علی  فروزان، سید 

محمد عباس زاده و مهدی حنیفی خروجی های تیم راه آهن هستند.
راه  با  تنگاتنگی  رقابت  و  است  گرفته  خدمت  به  بازیکن   8 تاکنون  نیز  سیاه جامگان 
کنویا،  آیگبوسی،  سوسه،  آالجی  نوری،  میالد  عسکری،  علی  حمیدرضا  دارد.  آهنی ها 

امیرحسین کریمی و مهدی جعفرپور ورودی های سیاه جامگان هستند.
 * بیشترین خروجی؛ کاظمی در صدر

فروزان،  محسن  است.  دیده  شده،  جدا  تیمش  از  را  بازیکن   9 جامگان  سیاه 
مرادی،  بابک  بازاج،  محمد  مهدی پور،  سعید  دلیر،  محسن  امیدسینگ، 
مشهدی  تیم  این  جداشدگان  امیرتیزر  و  کامدار  امیر  احمد  داسیلوا،   رنان 

هستند.
 * بیشترین ورودی بازیکن خارجی؛ باز هم سیاه جامگان

لقب  و  است  کرده  اضافه  خارجی  بازیکن  سه  فصل  نیم  در  سیاه جامگان  فوتبال  تیم 
بیشترین ورودی خارجی ها را داشته است. کنویا ، سوسه و آیگبوسی سه بازیکن ورودی 

این تیم مشهدی هستند.

 * ناکام ترین خرید؛ نویدکیا به استقالل نرسید
رسول نویدکیا که از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد داشت و حتی ازعالقه اش به استقالل 

تهران صحبت کرد نتوانست به استقالل برود تا به عنوان ناکام ترین خرید لقب بگیرد.
 * عجیب ترین پیشنهاد فصل؛ یک میلیارد برای نیم فصل

باشد؛ یک  پیشنهاد فصل  تراکتوری ها، عجیب ترین  از  نانگ شاید درخواستش  آلویس 
میلیارد تومان برای نیم فصل بسیار عجیب است؛ البته شنیده می شود با مبلغی حدود 

نیم میلیارد تراکتوری ها توانستند نانگ را به تبریز بیاورند.
 * جنجالی ترین پیشنهاد فصل؛ دروازه پرسپولیس به بیرانوند نرسید

دروازه بان  گرفتن  دنبال  به  پرسپولیسی ها  مکانی،  به  مربوط  اتفاقات  از   بعد 
بودند و از عالقه خود برای به خدمت گرفتن بیرانوند صحبت کردند و حتی پای میز 
مذاکره نشستند؛ اما پس از چندین روز اخبار گوناگون، مشخص شد بیرانوند پیراهن 

قرمزها را نخواهد پوشید.
 * عجیب ترین پیشنهاد معاوضه؛ طارمی به جای بیرانوند

پرسپولیسی ها  از  که  نفتی هاست  به  مربوط  معاوضه  پیشنهاد  عجیب ترین  مطمئنا 
خواستند بهترین گلزن لیگ برتر را به آنها در ازای بیرانوند بدهد؛ پیشنهادی که از همان 
انتقاالت  و  نقل  در  نیز  دیگری  پیشنهادات  البته  نمی شود.  پذیرفته  بود  ابتدا مشخص 
عالیشاه،  امید  طهماسبی،  مهرداد  شجاعیان،  داریوش  ابراهیمی،  امید  شدند:  مطرح 

مهرداد طهماسبی، چاگو، مهرداد طهماسبی،چاگو.

از  پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان  به گزارش کیمیای وطن به نقل 
رقابت های یخ نوردی قهرماني آسیا در کره جنوبی در حالی پایان یافت که محمد رضا صفدریان 
ملی پوش اصفهانی  تیم یخ نوردی کشورمان در رشته »لید«  موفق شد بر سکوی دوم آسیا 

بایستد و نشان با ارزش نقره را برای ایران به ارمغان آورد.
در این مسابقات که حکم جام جهانی را نیز داشت، صفدریان  با کسب مقام هفتم جام جهانی، 

موفق شد در زمره 10 یخ نورد برتر جهان قرار گیرد.
رقابت های یخ نوردی قهرماني آسیا و جام جهانی در شهر »چونگ سونگ« کره جنوبی از 26 دی ماه جاری به مدت دو روز برگزار شد 

و نماینده استان اصفهان ساعتی پیش، دومین نشان نقره را برای تیم ایران رقم زد.
گفتنی است  زینب کبري موسوي دیگر یخ نورد کشورمان، هم صبح امروز در رشته سرعت به  مدال نقره رسید و رتبه هشتم جهان 

را کسب کرد.

کلوپی که در ماه اکتبر هدایت لیورپول را برعهده گرفت، 
امروز برای اولین بار، دیدار مقابل منچستریونایتد  را تجربه 
می کند؛ دیداری که خود از آن با عنوان »نمِک سوپ« یاد 
روز  صدمین  روز  جمعه  که  آلمانی  سرمربی  است.  کرده 
 10 در  گرفت،  جشن  را  قرمزها  نیمکت  روی  حضورش 
پیروزی  به  لیورپول  روی  نیمکت  حضورش   21 از  دیدار 
گرفته  قرار  آرسنال  مقابل  قبلی  دیدار  در  او  تیم  رسید.  
تساوی  به  تماشایی،  و  پرگل  نهایت در دیداری  و در  بود 
3-3  رسیدند.  لیورپول در حال حاضر با بحران مصدومیت 
مدافعانش روبه رو است. دژان لوورن، مارتین اسکرتل و جو 
 گومز در دیدار امروز غایب خواهند بود و ممکن است کلوپ 
از کیو پی  آر به طور  از استیون کواکر، مدافع جوانی که 
قرضی به آنفیلد رفته، استفاده کند.  فیلیپ کوتینیو، دنیل 

استوریج و دیووک اوریگی نیز دور از میدان ها هستند؛ اما 
جان فالناگان بعد از پشت سر  گذاشتن دوران مصدومیت، 
برود.  منچستریونایتد  میدان  به  قرمزها  برای  می تواند 
 1-3 توانستند  فصل  این  رفت  دیدار  در  سرخ  شیاطین 
لیورپول را از پیش رو بردارند و لوییس فان خال  امیدوار 
اگر  اتفاقی که  امروز تکرار شود؛  این نتیجه در دیدار  بود 
رخ بدهد، هفتمین پیروزی یونایتدها در 9  رویارویی اخیر 
مانند  هم  خورد.  منچستریونایتد  خواهد  رقم  لیورپول  با 
تساوی  به  نیوکاسل  مقابل  دیدارش  آخرین  در  لیورپول 
از حریف  بار  3-3 رضایت داد. در آن  دیدار یونایتدها دو 
پیش افتادند؛ اما در نهایت به تساوی رضایت دادند. با این 
وجود، نمایش  شاگردان فان خال در این دیدار با ستایش 
بسیاری از سوی هواداران و کارشناسان همراه شد. این در 
حالی  است که تا یکی دو هفته قبل، بسیاری از نمایش های 
همین  و  می  کردند  توصیف  خسته کننده  را  یونایتدها 
 مسئله، یکی از دالیل نارضایتی هواداران منچستریونایتد از 
این مربی هلندی بود.  البته علی رغم ابراز رضایت از دیدار 
پیروزی  به  نیوکاسل، منچستریونایتدی ها همچنان  مقابل 
در  اخیرشان  دیدار   8 در  آنها  دارند.  امروز  نیاز  دیدار  در 
لیگ، تنها یک پیروزی داشتند و فاصله شان در جدول با 

لیورپول  به سه امتیاز کاهش پیدا کرده است.  

امیر قلعه نویی درخصوص شکست تیم امید، مقابل قطر و دیدار 
آینده این تیم مقابل چین اظهار داشت: از باخت تیم امید مقابل 
قطر بسیار ناراحت شدم؛ اما اعتقاد دارم که این شکست به موقع 

بود.
درس  شکست  این  از  قطعا  امید  تیم  بازیکنان  داد:  ادامه  وی 
می گیرند تا انشاءاهلل در بازی با چین با یک بازی خوب، راهی مرحله 
بعد شوند. این تیم از کادر فنی خوب و مدیریت خوب کاشانی هم 
برخوردار است و در بازی چین، حتما تیم امید به بلوغ تاکتیکی 
خواهد رسید.سرمربی تیم تراکتورسازی درخصوص جدایی مهرداد 
نیز  پرسپولیس  به  دروازه بان  این  پیوستن  احتمال  و  طهماسبی 
یادآور شد: در فوتبال همه چیز ممکن است. درخصوص طهماسبی 
باید بگویم که علی پروین به من زنگ زد و خواست که اجازه دهیم، 
او به پرسپولیس برود. من خودم پرسپولیس و طرفدارانش را دوست 

دارم و مخالف این انتقال نیستم.
قلعه نویی یادآور شد: ما اول پیشنهاد معاوضه طهماسبی را با یکی 
همین  نکردند.  موافقت  آن ها  که  دادیم  پرسپولیس  بازیکنان  از 
پیشنهاد را هم به باشگاه فوالد دادیم. در حال حاضر پرسپولیس 
پذیرفته که به جای بازیکن به باشگاه پول بدهد تا در این صورت 
رضایت نامه طهماسبی برای این باشگاه صادر شود. تعامل الزم در 

این مورد بین دو باشگاه انجام شده است.
وی در  این باره تاکید کرد: به احترام پروین و عالقه ای که به برانکو 

دارم، موافقت خود را با رفتن طهماسبی به پرسپولیس اعالم کرده ام. 
او دروازه بان خوبی است؛ اما در تیم ما ذخیره بود و فرصت بازی 
پیدا نمی کرد. الزم بود طهماسبی به تیمی برود که بتواند بازی کند.

سرمربی تراکتورسازی در رابطه با آخرین وضعیت تیمش در فصل 
نقل  و انتقاالت نیم فصل نیز تصریح کرد: ما مترصد این بودیم که 
عباسی  به  را  نفرات  این  نام  و  کنیم  جذب  جدید  بازیکن  چهار 
مدیریت باشگاه اعالم کردم. امیدوارم نفرات مدنظرمان جذب شوند. 
تا االن فقط با نانگ به توافق رسیده ایم و دنبال این هستیم که از 
سهمیه آزادمان در فیفا نیز استفاده کنیم. دنبال رفع مشکالت و 
نواقص تیم هستیم؛ هر چند که معتقدم مهم ترین ضعف ما عدم 
آمادگی جسمانی بازیکنان بود که امیدواریم برای ادامه مسابقات 

دیگر این مشکل را نداشته باشیم. تسنیم

به گزارش کیمیای وطن  به نقل از روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کاشان، این مسابقات 
به مدت 3 روز از تاریخ 23 الي 25 دي ماه در محل سالن ورزشي شهر قمصر برگزار شد؛ در رقابتي 
نزدیک ذوب آهن اصفهان موفق به شکست حریفان خود شد تا مقام نخست این دوره از مسابقات را به 
خود اختصاص دهد. این مسابقات در دو گروه و به صورت دوره اي برگزار شد و در نهایت تیم هاي ذوب 
آهن، گز سکه اصفهان و خمیني شهر به ترتیب مقام هاي اول تا سوم  را کسب کردند و کاپ اخالق به 

تیم شهرستان کاشان تعلق گرفت. در این دوره از مسابقات، 8 تیم برتر استان ذوب آهن، گز سکه اصفهان،  خمیني شهر، فالور جان، کاشان، آران 
و بیدگل، مبارکه و درچه شرکت داشتند؛ در فینال مسابقات تیم ذوب آهن موفق به شکست حریف خود شد و مقام اول را از آن خود کرد. شایان 
ذکر است در مراسم اختتامیه این مسابقات، محمدرضا گلیان رییس هیئت جانبازان و معلولین استان- حسین حیدریان رییس شوراي اسالمي شهر 
کاشان، محمد جواد سالمیان زاده رییس اداره ورزش و جوانان کاشان، جهادي رییس اداره بهزیستي کاشان، معقولي مسئول توانبخشي آسایشگاه 

جانبازان خاتم االنبیای کاشان و حسین علي انتصاریان رییس بنیاد شهید کاشان اصفهان شرکت داشتند.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نقل از روابط 
ملی  تیم  کاروان  همراه  به  استان  ملی پوش  استان،  دوچرخه سواری  هیئت  عمومی 

دوچرخه سواری کشورمان برای حضور در رقابت های آسیایی راهی ژاپن شد.
خانم  و  آقا  دوچرخه سوار  هفت  شامل  ملی  تیم  اول  گروه  گزارش،  این  اساس  بر 
ساعت 5 بامداد روز گذشته راهی این مسابقات شدند. تیم ملی کشورمان در بخش 
امید محمد اسماعیل چایچی رقیمی، در بخش جوانان امیرحسین جمشیدیان رکاب زن اصفهانی، پوریا حسینی، ابراهیم 
حاجی زاده در بخش جوانان و محمد رجبلو در رشته تایم تریل تشکیل می دهند؛ همچنین سیده مریم جاللیه و فروزان 
عبداللهی رکاب زنان بانوی بخش بزرگساالن در این دوره از رقابت ها هستند که همراه گروه اول به این مسابقات اعزام شدند.
عهده بر  غیاثوند  مریم  زینعلی،  علیرضا  چایچی،  مصطفی  وفایی،  محمود  نظر  را  کشورمان  ملی  تیم   هدایت 

 دارند.

ورزش و جواانن 

محمدرضا صفدریان در رقابت های یخ نوردی آسیا نایب قهرمان شد

قلعه نویی: فقط با نانگ به توافق رسیده ایمپیش بازی لیورپول- منچستریونایتد

ذوب آهن قهرمان مسابقات والیبال نشسته قهرماني استان

رکابزنی ملی پوش اصفهانی برای کسب مدال در رقابت های آسیایی ژاپن دو دروازه بان خارجی در راه پرسپولیس

«« سیری در ورزش استان 

حضورم به نفع فوتبال نباشد، نمی مانم

کفاشیان: از ممنوع  التصویری  ام استقبال می  کنم

برانکو اعالم کرد؛
گلر پرسپولیس جمعه مشخص می شود

زمان پایان نقل و انتقاالت مشخص شد



مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان:

اداره میراث فرهنگی شهرستان 
فالورجان به زودی راه اندازی می شود

استان  مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان  در  تاریخی  اثر   ۴۶۴ وجود  به  اشاره  با  اصفهان 
و  حفظ  به منظور  فالورجان  فرهنگی  میراث  گفت:  فالورجان 
حراست از آثار تاریخی و ملی این شهرستان، به زودی راه اندازی 
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در  الهیاری  فریدون  می شود. 
فالورجان، با بیان اینکه فالورجان ۴۶۴ اثر واجد ارزش تاریخی 
ملی  آثار  فهرست  در  آثار،  این  از  اثر    2۶ داشت:  اظهار  دارد، 
ثبت شده است و 121 اثر، برج های کبوترخانه این شهرستان 
را شامل می شود. وی با بیان اینکه الزم است ساختار میراث 
فرهنگی این شهرستان به اداره میراث فرهنگی شهرستان ارتقا 
یابد، افزود: با راه اندازی اداره میراث فرهنگی در این شهرستان 
می توان به خوبی از آثار تاریخی حفاظت کرد؛ انجمن میراث 
فرهنگی این شهرستان تشکیل شده است و امیدواریم با تشکیل 
این انجمن، مشارکت ها و هماهنگی ها برای حفاظت آثار افزایش 

یابد.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان با بیان 
اینکه تاسیس یگان حفاظت آثار تاریخی شهرستان فالورجان 
در سال آینده در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: برخی از 
باید  و  است  بین المللی  در سطح  شهرستان  این  تاریخی  آثار 
جامع  مسجد  همچون  آثاری  گردشگری  ظرفیت  از  خوبی  به 
اینکه  بیان  با  وی  شود.  استفاده  پیربکران  بقعه  و  اشترجان 
بخش  در  تاریخی  آثار  از  حفاظت  برای  فعالیت های  اولویت 
استحکام بخشی انجام می شود، بیان کرد: در شهرستان فالورجان 
از نظر استحکام بخشی مشکل جدی نداریم و الزم است تا هر 
چه زودتر زیرساخت های گردشگری این شهرستان ایجاد شود. 
الهیاری با بیان اینکه ساختمان امام زاده ابوالقاسم و حمزه در 
تاریخی است، خاطرنشان کرد:  آثار  شهرستان فالورجان جزو 
با  از استحکام بخشی خانه تاریخی مؤیدی  بیش از 90 درصد 
زیربنای 1500 متر انجام شده است و سایر آثاری که در مالکیت 
به صورت  باید  است  ارگان ها  سایر  و  محلی  بخش خصوصی، 
مشارکتی حفاظت و مرمت شود؛ همچنین الزم است عبور و 
مرور از روی پل تاریخی فالورجان هر چه زودتر باید متوقف 

شود.  

فرماندار فالورجان عنوان کرد:
لزوم رسیدگی به ۴۶۴ اثر تاریخی 

فالورجان
فرماندار فالورجان با بیان اینکه ۴۶۴ اثر تاریخی در شهرستان 
گفت:  است،  مسئوالن  توجه  و  رسیدگی  نیازمند  فالورجان 
اصغر  است.  تخریب  آستانه  در  فالورجان  کبوترخانه  برج های 
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در  امروز  ظهر  از  بعد  هدایت 
پروژه های  فالورجان  شهرستان  در  داشت:  اظهار  فالورجان 
بسیاری وجود دارد که با مشکل تأمین اعتبارات مواجه است 
و الزم است تا از راه اعتبارات ملی و سایر روش ها این مشکل 
برطرف شود. وی با اشاره به لزوم اجرا و تکمیل کمربندی غرب 
اصفهان و ساماندهی پل های غیر مسطح اتوبان ذوب آهن افزود: 
اتوبان ذوب آهن دارای ترافیک زیادی است و حفظ و نگهداری 
این بزرگراه در برخی از مواقع از توان شهرستان خارج می شود؛ 
الزم است تا زیرساخت های الزم برای عبور و مرور در این بزرگراه 
بهسازی و نوسازی شود. فرماندار فالورجان با بیان اینکه این 
شهرستان از نظر امکانات در برخی از عرصه ها تا میزان مطلوب 
فاصله بسیار زیادی دارد، اظهار داشت: وجود ۴۶۴ اثر تاریخی 
در شهرستان فالورجان این شهرستان را به یکی از گنجینه های 
تاریخی استان اصفهان تبدیل کرده است، این شهرستان 2۶ اثر 
ثبت  شده در فهرست آثار ملی دارد؛ اما متناسب با این تعداد از 
آثار تاریخی در شهرستان حمایت صورت نگرفته است؛ از سوی 
دیگر بعضی از آثار تاریخی هم چون برج های کبوترخانه که در 
جهان بی نظیر هستند، در حال تخریب اند. وی با بیان این که 
دسترسی محلی در کنار خط آهن شهرستان فالورجان به سختی 
انجام می شود، تصریح کرد: طرح ملی عبور خط راه آهن جدید 
از شهرستان فالورجان در دستور کار اداره کل راه آهن استان 
اصفهان قرار دارد؛ در حالی  که تبعات اجتماعی این طرح در 
نظر گرفته نشده است.هدایت افزود: حذف مسیر فرعی ایستگاه 
می تواند  غیرفلزی،  مواد  تهیه  شرکت  به سمت  شاهدان  علی 
۶0 درصد از مشکالت در این بخش را برطرف سازد؛ از سوی 
دیگر ضرورت دارد تا مسیرهای کنارگذر این خط ایمن سازی 
شده و صوت شناس مناسب نصب شود. وی جانمایی آرامستان 
مرکزی شهرستان را ضروری دانست و گفت: با جاری شدن آب 
در زاینده رود، در بخش فالورجان 5 هزار هکتار از اراضی این 
شهرستان زیر کشت گندم و جو قرار گرفت؛ بنابر این با توجه 
به اینکه شغل مردم کشاورزی است، شرکت آب منطقه ای باید 
فرماندار فالورجان تصریح  قرار دهد.  اختیار  را در  حقابه الزم 
اعتبار  تومان  میلیارد   10 با  کلیشان  شفای  بیمارستان  کرد: 
تجهیز شده است و به  صورت آزمایشی در حال فعالیت است 
و به  زودی به صورت رسمی افتتاح می شود؛ همچنین تکمیل 
خیران  انجمن  تشکیل  اورژانس،  پایگاه  و  بهداشت  خانه   1۶
مدرسه ساز شهرستان، بهسازی و انعقاد قرارداد برای ساخت و 
مرمت 12 مدرسه، افتتاح شرکت بازیافت شهرستان با ۴ میلیارد 
تومان اعتبار، اضافه شدن خط انتقال گاز ۴0 اینچ با 250 پند 
میلیارد  بااعتبار 90  به طول 20 کیلومتر در شهرستان  فشار 
تومان و ارتقای درجه فرمانداری به درجه یک، ازجمله اقدامات 

انجام شده در شهرستان فالورجان است.
مسئوالن به مشکالت فالورجان رسیدگی کنند

بیان  با  فالورجان  امام جمعه  قدوسی  محمد  حجت االسالم 
شهرستان  مشکالت  به  ویژه  صورت  به   باید  مسئوالن  اینکه 
رسیدگی کنند، اظهار داشت: خاموشی مسیر اتوبان ذوب آهن 
و تصادف های اخیر، ضرورت در نظر گرفتن ایستگاه مترو برای 
سایر شهرهای شهرستان فالورجان، کمبود فضاهای فرهنگی و 
فرهنگسراها، ضرورت بهسازی و مرمت 70 درصد از واحدهای 
و  شهرستان  مصلی  تکمیل  برای  بودجه  اختصاص  آموزشی، 
به  شهرستان  این  مشکالت  جمله  از  ورزشی  فضاهای  کمبود 

شمار می رود.

هنرمند  شهدای  شامخ  مقام  پاسداشت  آیین 
احدی«،  »احمدرضا  عادل«،  حداد  »مجید 
»شهید  زارعی«،  »احمد  شاهی«،  »علیرضا 
در  ملک شامران«،  »یوسف  و  جعفربیگلو« 
مراسم»ترنم پرواز« به همت حوزه هنری کشور 
میزبان  هنری  حوزه  گذشته  شب  شد.  برگزار 
اهالی ادب و هنر و همچنین خانواده شهدا بود 
که برای پاسداشت آن ها و مقام واالی شعرا و 
و  تخصصی شعر  کنگره  در  نویسندگان شهید، 
ادبیات کنگره سراسری، 2000 شهید هنرمند 
به نام »ترنم پرواز« دور هم گرد آمده بودند؛ این 
کنگره از 23 دی ماه اغاز شد و تا اول بهمن ماه 

ادامه خواهد داشت.
شهیدی  شاعران  از  عادل  حداد  مجید  شهید 

مقام شامخ  از  پرواز«  »ترنم  مراسم  در  که  بود 
فرزند  عادل  حداد  شهاب الدین  شد؛  تجلیل  او 
این شهید که برای دریافت لوح تقدیر به روی 
یک  از  تجلیل  گفت:  پدرش  درباره  آمد،  سن 
الاقل  که  است  مغتنم  نظر  این  از  شاعر شهید 
داد:  ادامه  وی  نبودند.  تک بعدی  شهدا  بدانیم 
همچنین باید در مراسم تقدیر از شاعران شهید 
دریابیم که نگاه شاعرانه به زندگی، نگاهی دقیق 
و موشکافانه و عمیق است که همه ما در این 

دوران نیازمند آن هستیم.
اظهار کرد: در  عادل  فزرند شهید مجید حداد 
روزگاری  در  و  ما  قافیه  و  ردیف  بدون  دوران 
شاید  نمی زند،  دقیق  ما  احساس  نبض  که 
درک شاعرانگی شهدا بتواند برای ما کارساز و 

مثمرثمر باشد. شهاب الدین حداد عادل گفت: 
را  شعر  خوب  خیلی  که  رهبری  معظم  مقام 
عادل  حداد  مجید  شهید  درباره  می شناسند، 
توصیف  را  این شهید  بخواهم  اگر  که  فرمودند 
کنم، شاید این مصراع از صفای اصفهانی بهترین 
را  ناچکیده  »قطره  که:  باشد  او  برای  توصیف 
مانم«. وی در پایان سخنانش گفت: این شاعران 
شهید خیلی خوب زندگی را شناختند و از آن 
و هفت  با سی  من  که  گونه ای  به  بردند؛  بهره 
می کنم،  نگاه  آن ها  زندگی  به  وقتی  سن  سال 

فکر می کنم زندگی ام را به بطالت گذرانده ام.
از  شعری  سپس  عادل  حداد  الدین  شهاب 
از سروده های  از آن غزلی  پدر شهیدش و بعد 

خودش را برای حاضران قرائت کرد.

هنرمند  شهید  معرفی  ضمن  بعدی  بخش  در 
»ترنم  ادبی  نثر  بخش  در  که  احدی  احمدرضا 
احدی  محمدرضا  او  برادر  شد،  تجلیل  پرواز« 
متعلق  هور«  »حرمان  کتاب  از  ادبی ای  متن 
سپس  و  کرد  قرائت  را  احدی  احمدرضا  به 
کتاب  کل  من  گفت:  شهیدش  برادر  درباره 
هنوز  ولی  از حفظ هستم؛  را  احدی  احمدرضا 
هم وقتی بخش هایی از آن را می خوانم، کنترل 
احساسم را از دست می دهم و منقلب می شوم؛ 
شاید دلیل آن این باشد که من فرزند کوچک 
خانواده بودم و وقتی احمدرضا یادداشت هایش 
تا  می کردم  کنجکاوی  همیشه  می نوشت،  را 
نوشته ها  آن  که  امروز  می نویسد.  چه  او  ببینم 

را می خوانم، منقلب می شوم.

فرزند شهید حداد  عادل؛

دوران بی ردیف و قافیه کنونی نیازمند شاعرانگی شهداست

حجت االسالم و المسلمین محمد شمس ظهر امروز در 
با  بافق  )ع(  صادق  امام  علمیه  مدرسه  در  که  جلسه ای 
شد،  برگزار  مدرسه  این  اساتید  و  معاونان  مدیر،  حضور 
آن  از  نباید  علمیه  مدارس  که  مواردی  از  داشت:  اظهار 
که  است  مباحثه  جلسات  منظم  برگزاری  کنند،  غفلت 
حسنه  سنت  این  مدارس،  مدیران  و  اساتید  می طلبد 
مزیت های  از  بحث   زیرا جلسات  کنند؛  را حفظ  حوزه ها 

حوزه نسبت به دانشگاه به شمار می رود.
حس  ایجاد  و  بحث  جلسات  برگزاری  از  مدارس 

رقابت و امید در طالب غافل نشوند
مدیر حوزه علمیه استان یزد گفت: از مزیت های مباحثه 
این است که نه تنها مطالب آموخته شده تکرار و ملکه 
طلبه  و  پژوهشگر  برای  را  تحقیق  راه  و  می شود  ذهن 
هموار می کند، بلکه طلبه برخورد آرا و اندیشه ها را تجربه 
می کند؛ زیرا مباحثه تکرار درس استاد به صورتی جامع و 
محققانه است و ضمن فهم کامل مطالب، سواالت جدید 

به صورت خود جوش مطرح می شود.
وی گفت: بعد از مباحثه، دومین موضوعی که اساتید و 

باشند،  داشته  ویژه ای  توجه  آن  به  باید  مدارس  مدیران 
ایجاد حس امیدواری و انگیزه و رقابت در یادگیری بین 
از  برخی  در  اما  است؛  متون  دقیق  خواندن  برای  طالب 
موارد اساتید نه تنها در این زمینه گام برنمی دارند، بلکه 
با طرح مسایلی انگیزه و امید را نیز از طلبه می گیرند که 

باید در این زمینه تدبیر جدی اندیشیده شود.
موفقیت مدارس مجری طرح رقیب در یزد

حجت االسالم و المسلمین شمس، خواهان اجرای کامل 
طرح رقیب در تمام مدارس علمیه استان یزد شد و افزود: 
طرح رقیب که برگرفته از آیه اول سوره مبارکه نسا است 
مدرسه  اساتید  از  یک  هر  َرقیباً«  َعلَْیُکْم  َکاَن  الَلّ  »إَِنّ 
مسئولیت تربیتي، تهذیبي و مشاوره اي تعدادی از طالب 

را عهده دار مي شوند.
وی افزود: طي این طرح که با هدف بهبود روند تربیتي و 
تحصیلي طالب پایه ریزي شده و در طول سال تحصیلي 
اجرا مي شود، طالب در رابطه با مسایل درسي و تهذیبي، 
استفاده کامل تري از محضر اساتید خواهند برد و اساتید 
تا جای امکان باید درصدد رفع مشکالت درسی و حتی 

خانوادگی طالب برآیند.
مدیر حوزه علمیه استان یزد گفت: چندین مدرسه علمیه 
استان یزد که تاکنون این طرح را به صورت کامل اجرا 

کرده اند به موفقیت های قابل قبولی دست یافته اند.
««درباره سخنان رهبری گزینشی عمل نکنیم

گفت:  ادامه  در  شمس  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دروس  فرموده اند،  رهبری  معظم  مقام  که  همان گونه 
است؛  موارد  از  برخی  در  اصالح  و  تحول  نیازمند  حوزه 
اما تا زمانی که این دروس اصالح نشده است، همان گونه 
توسط  فعلی  کتاب های  باید  فرموده اند،  نیز  ایشان  که 
اساتید به صورت دقیق و کامل تدریس و از سوی طالب 
مطالعه شود؛ اما متاسفانه عده ای گوشه ای از مطالبات و 
فرمایشات مقام معظم رهبری را می گیرند و تنها به وضع 
موجود کتاب های تدریسی مدارس علمیه انتقاد می کنند 
و نمی گویند ایشان فرموده اند که تا کتاب ها اصالح نشده 

است، کتاب های فعلی باید خوانده شود.
منبع: حوزه علمیه یزد

معارف و رگدشگری 

حمایت ازمیراث ناملموس راهی 
برای جذب گردشگر

  بی شک بازی چوگان یکی از قدیمی ترین بازی های ایرانی 
به  امروزه  و  دوانده  ریشه  ما  فرهنگ  در  همواره  که  است 
است.  توجه  شایان  ما  ناملموس  ازمیراث های  یکی  عنوان 
برای آشنایی بیشتر با حال و روز این بازی قدیمی با منصور 
زیرک یکی از فعاالن و دوست داران میراث فرهنگی و ورزش 

چوگان بی پرده به گفت وگو می نشینیم.
 تعریفی از میراث ناملموس داشته باشید

در  فرهنگی  میراث  شده  کمترشناخته  ازجنبه های  یکی 
بین عامه مردم میراث ناملموس یا میراث معنوی است که 
این دست   از  مواردی  و  آیین ها  رسوم،  و  آداب  دربرگیرنده 
از نسل های گذشته سینه به سینه به نسل امروز  است که 

منتقل و جزیی از باورهای عامه مردم شده است. 
معنوی  و  مادی  دستاوردهای  از  مجموعه ای  بشری  تمدن 
ایجاد  و  تولید  دیگری،  بدون  کدام  هیچ  که  انسان هاست 
از  بخشی  آن  ناملموس،  فرهنگی  میراث  نمی شده اند. 
می بخشد. هویت  آن ها  به  که  تمدن هاست  دستاوردهای 

یک  غیرفیزیکی  جنبه های  به  ناملموس  فرهنگی  میراث 
فرهنگ گفته می شود و اغلب آداب و رسوم جامعه در یک 
دوره زمانی را دربر می گیرد. به عبارت دیگر میراث معنوی 
و  شفاهی  شکل  به  که  ماست  فرهنگ  از  بخشی  شامل 
معنوی  میراث  است.  رسیده  ارث  به  ما  به  سینه  به  سینه 
میراث  از  حفاظت  کنوانسیون  تعریف  به  بنا  ناملموس،   یا 
فرهنگی ناملموس، رفتارها، نمادها و آیین هایی ا ست که یک 

اجتماع آن ها را بخشی از میراث فرهنگی خود می شناسد. 
 کمی از ورزش چوگان و پیشینه آن بگویید

این  است؛  بوده  ایرانیان  قدیمی  بازی های  از  یکی  چوگان 
زمان  در  و  ایران شکل گرفت  در  از حدود ۶00 ق.م  بازی 
هخامنشیان بازی می شده است. برای نخستین بار در کارنامه 
اردشیر بابکان از چوگان نام برده شده. در بسیاری از منابع 
در  هخامنشی  پادشاهان  سربازان  که  است  آمده  تاریخی 
مواقع صلح و برای حفظ آمادگی رزمی خود سوار بر اسب، 
بازی و تمرینی را انجام می داده اند که بسیار شبیه به چوگان 
امروزی بوده است و از آن زمان به بعد این بازی تکامل یافت. 
رواج  هند  در  اول  داریوش  کشورگشایی  هنگام  به  چوگان 
یافت. می توان گفت رودکی نخستین شاعری است که پس 
از اسالم از چوگان سخن به میان آورده و در سده های بعدی، 
پس از حمله مغوالن به ایران و هنگامی که آنان  با فرهنگ 
و  یاد گرفتند  نیز  را  بازی  آشنا شدند، چوگان  ایران  و هنر 
در سراسر امپراطوری وسیع خود رواج دادند. می توان گفت 
که گرایش کشورهای شرق آسیا به چوگان به همین دلیل 
است؛ لذا از این دوره به عنوان جدی ترین برهه صدور چوگان 
از ایران یاد می شود.  با این وصف چوگان در دوره صفویه به 

شکوفایی خود می رسد.
چشم  به  ما  قدیم  ادبیات  در  زیادی  مستندات  و  مدارک 

شعرای  اکثر  شده.  اشاره  بازی  این  انجام  به  که  می خورد 
پارسی زبان و عرب زبان از سده های اولیه اسالمی در اشعار 
هرچند  کرده اند.  سخن سرایی  چوگان  بازی  وصف  در  خود 
این  در گذشته  ایران  مرزهای سیاسی  لحاظ گستردگی  به 
ایران هم )که به  از مرزهای سیاسی کنونی  بازی در خارج 
است،  می شده  اجرا  بوده(  مطرح  ایران  امپراطوری  عنوان 
لیکن خاستگاه اصلی چوگان مرزهای سیاسی کنونی ایران 

بوده است.
آیا بازی چوگان در میدان امام )نقش جهان( هم برگزار 

می شده است؟
که  مرکزیتی  علت  به  دوران صفویه  در  نقش جهان  میدان 
داشته، نه تنها میدانی برای اجرای کلیه مراسم و تشریفات 
دولتی و همچنین سرگرمی ها و بازی هایی چون آتش بازی، 
مسابقات سوارکاری، تیراندازی، شاطردوانی و یا جشن ها و 
اعیاد ملی مذهبی یا مجازات محکومان بوده، بلکه مهم ترین 
بازی آن دوران یعنی چوگان هم در این میدان اجرا می شده 
از  بسیاری  نوشته های   و  محققان  گزارش های  در  است. 
حضور  در  بازی  این  درباره  تفصیل  به  اروپایی  جهانگردان 
پادشاهان صفوی پرداخته شده همچنین نقاشی های بسیاری 
از عصر صفوی یا طراحی های جهانگردان به جامانده است که 
نشان می دهد این ورزش در دوران صفوی بسیار مهم بوده و 
در مراسم خاص ملی، دولتی و در حضور سفرای کشورهای 

خارجی برگزار می شده است.
آیا در حال حاضر میدان نقش جهان برای بازی چوگان 

مناسب است و در این زمینه اقداماتی انجام شده؟
ابعاد  چوگان،  فدراسیون  مسئوالن  گفته  طبق  بگویم  باید 
چوگان  بازی  برای  استاندارد  ابعاد  در  جهان  نقش  میدان 
است؛ همچنین وجود استوانه های سنگی در دو طرف میدان 
که از دوره صفویه به جامانده حدود تقریبی زمین چوگان را 

مشخص می کند. 
درخصوص اینکه در حال حاضر امکان انجام بازی چوگان در 

این میدان وجود دارد یا نه باید بگویم
در  طرح هایی  چنین  برگزاری  و  حمایت  احیا،  نیازمند  ما 
تازه ای  خون  بتوانیم  تا  هستیم  تاریخی  اماکن  و  محوطه ها 
در رگ های گردشگری خود جاری کنیم و در ابعاد مختلفی 
در  کشور  فرهنگی  شخصیت  ارتقای  گردشگر،  جذب  چون 
گردشگران  نزد  مثبت  نگاه  ایجاد  جهان،  عمومی  اذهان 
خارجی برای سفر به ایران، تبلیغات جهانی برای شناساندن 
نهایت اشتغال زایی گام های موثری  فرهنگ کشورمان و در 

برداشته باشیم. 
به امید روزی که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و  میان مدت  مدت،  کوتاه  برنامه ریزی های  اول  اولویت  در 

بلندمدت دولتمردان ما قرار گیرد.
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گردهمایی  در  ناصری  محمدرضا  آیت الل 
و  قرآن  فعالیت های  هماهنگی  شورای  اعضای 
عترت جامعه کارگری یزد اظهار داشت:  مسئله 
فراگیری، آموزش و حفظ قرآن به مانند هدایت 
کمال،  آن  در  که  است  راهی  سوی  به  کردن 

سعادت دنیا و آخرت وجود دارد.
وی ادامه داد: در جامعه مادی امروز از انسان ها 
به عنوان یک ابزار پیشرفت استفاده می شود و 
ابزارهایی  دیگر  و  ماشین  یا  کارگر  انسان  بین 
می کنند،  کار  خودشان  منافع  برای  آن  از  که 

تفاوتی قایل نمی شوند.
اشاره  با  یزد  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مارکسیست ها،  بین  در  تعبیر  این  اینکه  به 
به کار می رود، گفت:  لیبرال ها  و  کمونیست ها 
پیشرفته تر  را  ماشین  که  می کنند  سعی  آنها 
از  و  شوند  بی نیازتر  کارگر  وجود  از  تا  کنند 
ماشین استفاده ابزاری بکنند که برای آنها زیاد 

هزینه نداشته باشد.
نگاه،  این  مقابل  در  افزود:  ناصری  آیت الل 
کسانی  و  زحمتکش  انسان های  برای  اسالم 
و  خود  باید  و  هستند  پروردگار  مقرب  که 
قایل  زیادی  بسیار  اهمیت  بسازند،  را   جامعه 

شده است.
همین  به  کرد:  خاطرنشان  یزد  جمعه  امام 
کارگری،  مختلف  جوامع  در  قرآن  اگر  دلیل 
و  فرزندان  و  شود  وارد  ما  آموزشی  و  اداری 

 جوانان ما با معانی و مفهوم قرآن آشنا شوند، 
می توانند عزت خود را حفظ کنند.

می توانیم  کریم  قرآن  وسیله  به  ما  گفت:  وی 
عزت، ارزش ها و انسانیت خود را حفظ کنیم؛ 
سعی  مجازی  فضاهای  امروز  مقابل،  در  اما 

هدایت  حیوانی  خوی  به  را  انسان   می کنند 
کنند و از دست یابی به مفاهیم قرآن کریم دور 

کنند.
کرد:  عنوان  یزد  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
این خواسته غربی هاست که ما در ایران عمر و 

 وقت خود را تلف کنیم و نتوانیم با استفاده از 
عقلی که خداوند در اختیار ما گذاشته است، به 

کمال و رشد انسانی و صنعتی برسیم.
آیت الل ناصری با تاکید بر اینکه غرب به دنبال 
امثال  و  کشورهاست  دیگر  از  ابزاری   استفاده 
آل سعود هم به همین صورت بازیچه غرب قرار 
لطمه  ایران  اینکه  برای  آنها  گفت:  گرفته اند، 
بخورد، نفت را ارزان کرده اند و هم به خودشان 
تاراج  به  را  مسلمانان  اموال  هم  و  زدند  ضربه 

برده اند.
امام جمعه یزد افزود: آل سعود در حال تحقق 
و  هستند  منطقه  در  صهیونیست ها  اهداف 
ایجاد  و  مسلمانان  بین  در  جدایی  ایجاد  با 
جنگ های خونین و ترور های مختلف ظالمانه، 

بیش از همه به خودشان ضربه وارد می کنند.
در  آل سعود  و  صهیونیست ها  ادعاهای  به  وی 
ارتباط با مقابله با جمهوری اسالمی ایران اشاره 
کرد و گفت: همین قرآن است که ما را از چنین 
وسیله  به  ما  و  می دهد  نجات  دسیسه هایی 
احکام قرآن کریم، استقالل به دست آورده ایم.

خاطرنشان  یزد  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
آموزش  به  باید  کارگری  مختلف  مجامع  کرد: 
مفاهیم قرآن کریم به کارگران و خانواده آن ها 
استکبار  که  باشند  داشته  بیشتری  اهتمام 
از قرآن دور برنامه های خود مردم را  با   نتواند 
 کند. منبع: پایگاه اطالع رسانی آیت الل ناصری

۶0 موسسه و خانه قرآن در مدت یک هفته از 
مهد قرآن کریم اصفهان بازدید کردند.

گسترده   و  مختلف  فعالیت های  به  توجه  با 
موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان 
در ابعاد گوناگون و مراجعه و بازدید موسسات و 
مراکز قرآنی از این موسسه، در طی هفته گذشته 
۶0 نفر از مدیران موسس ها و مراکز مختلف از 
سراسر کشور به مهد قرآن کریم اصفهان مراجعه 

داشتند.
در این بازدیدها که با هدف انتقال تجارب و توان 
ضمن  قرآن  مهد  مدیر  می پذیرد،  انجام  افزایی 
اصفهان  قرآن  مهد  تاریخچه  از  گزارش  ارایه 
را  موسسه  مختلف  قسمت های  فعالیت های 
تشریح و به ویژه در زمینه انواع آموزش ها از قبیل 
و  مجازی  و  غیرحضوری  آموزش های حضوری، 
همچنین مراکز آموزشی و خودگردان توضیحات 
مدیران  پرسش های  به  و  می کند  ارایه  را  الزم 

پاسخ می دهد.
از  قرآنی  مراکز  و  موسسه ها  مدیران  پایان  در 

قسمت های مختلف موسسه بازدید می نمایند.
گفتنی است موسسه مهد قرآن کریم در اصفهان، 
شعبات  و  بوده  بسیاری  خیرات  منشا  تاکنون 
و  پشتیبانی  و  راه اندازی  استان  در  را  متعددی 
به  آموزش  جهت  را  بسیاری  تالیفات  همچنین 

خردساالن و بزرگساالن منتشر کرده است.

با  جلسه ای   139۴/10/1۴ دوشنبه  روز 
شهر  علمیه  مدرسه  پژوهش شش  مسئولین 
المهدی عجل  اباصالح  علمیه  )حوزه  اصفهان 
الزمان  علمیه صاحب  فرجه، حوزه  تعالی  الل 
عجل الل تعالی فرجه، حوزه علمیه ولی عصر 
عجل الل تعالی فرجه، حوزه علمیه دارالحکمه، 
امام  علمیه  و حوزه  بزرگ  علمیه جده  حوزه 
مطالبی همچون  و  برگزار  السالم(  علیه  علی 
ارزیابی آثار، زمان  نحوه جذب آثار، چگونگی 
بیان  مدرسه ای  جشنواره  اختتامیه  برگزاری 

شد.
با  جلسه دوم در روز پنج شنبه 9۴/10/17  
حضور مسئوالن پژوهش مدارس غرب استان 
)حوزه علمیه باقرالعلوم علیه السالم خوانسار، 

ولی عصر عجل الل تعالی فرجه فریدون شهر، 
خاتم االنبیا صلی الل علیه و آله و سلم داران 
و امام حسن عسکری علیه السالم چادگان( به 
علیه السالم  باقرالعلوم  علمیه  مدرسه  میزبانی 
میزبان  انتخاب  نکات  و  برگزار  خوانسار  
اختتامیه مدارس غرب استان و  زمان برگزاری 

بررسی شد.

         آل سعود با ارزان کردن نفت و ایجاد جنگ های خونین بیش از همه به خود ضربه می زند 
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خاطرات شهدالطیفه قرآنیلطیفه جبهه ای 

کمپوت رب گوجه
بود  ایستاده  کنارم  می گرفتم؛  مصاحبه  جبهه  تو  داشتم 
که یهو یه خمپاره اومد و بومممممم..... نگاه کردم دیدم 
برداشتم،  دوربینو  زمین؛  افتاده  و  خورده  بهش  ترکش 
رفتم سراغش. بهش گفتم تو این لحظات آخر زندگی اگه 

حرفی، صحبتی داری بگو... . 
در حالی که داشت اشهد و شهادتینش رو زیر لب زمزمه 
خواهش  یه  ایران  امت شهیدپرور  از  من  گفت:  می کرد، 
دارم. اونم اینکه وقتی کمپوت می فرستید جبهه، خواهشا 

پوستشو  اون رو نَکنید. 
تلویزیون  از  قراره  جمله ایه؟!  چه  این  بابا  گفتم:  بهش 

پخش شه ها یه جمله بهتر بگو برادر... .
با همون لهجه اصفهونیش گفت: اخوی آخه نمی دونی تا 

حاال سه دفعه به من رب گوجه افتاده.

علی به من گفت: سالمًا!
مهدی عباسی، سومین خلیفه عباسی بود. او، پسر منحرفی به 
نام »ابراهیم« داشت که نسبت به حضرت علی )ع( کینه خاصی 
داشت. وی، روزی نزد مأمون، خلیفه عباسی آمد و به او گفت: 
در خواب، علی )ع( را دیدم که با هم راه می رفتیم، تا به پلی 
او گفتم:  از پل، مقدم داشت. من به  او، مرا در عبور  رسیدیم. 
تو ادعا می کنی که امیر بر مردم هستی؛ ولی، ما از تو به مقام 
پادشاهی سزاوارتریم. او به من پاسخ رسایی نداد. مأمون گفت: 
آن حضرت به تو چه پاسخی داد؟ ابراهیم گفت: چند بار به من 

سالم کرد و گفت: سالماً... سالماً.
مأمون گفت: او، تو را نادانی که قابل پاسخ نیستی، معرفی کرده 
است؛ چرا که قرآن در توصیف بندگان خاص خود، می فرماید: 
اذا خاطبهم  و  یَمَشون علی االرض هونا  الّذین  الّرحمن  )و عباُد 
کسانی  رحمان،  )بندگان خاص خداوند  قالوا سالماً(  الجاهلون 
هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی 
که جاهالن آن ها را مخاطب سازند، به آن ها سالم می گویند و با 

بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند.

دوخاطره از شهید حسین خرازی
بود.  شده  زخمی  غواص  بچه های  از  یکی  فاو  عملیات  توی 
»باید  گفتیم:  خوبه؟«  حالش  »شفیعی  می گرفت:  تماس  مدام 
باشه. حاال حاالها کارش داریم. اصال گوشی رو بده  هم خوب 
به خودش.« به بچه های امداد بی سیم می زد، بروند بیاورندش 
از  از پیغام هاش را نشنیدم.  عقب. می گفت: »حتما ها«. یکی 
بی سیم چیش پرسیدم: »چی می گفت؟« گفت: »بابا ! حسین 

آقا هم ما رو کشت با این غواصاش.«
برس.«  کارت  به   ! »اخوی  می گویم:  می کنم.  نگاهش  غیظ  با 
تو  می ریزیم  عرق  داریم  جا  این  ما  اینه؟  غیر  »مگه  می گوید: 
این گرما؛ آقا فرماند ده لشکر نشسته تو سنگر فرماندهی، هی 
دستور می دن.« تحّملم تمام می شود. داد می زنم: »من خودم 
بلدم قایق برانم ها. گفته باشم، یه کم دیگه حرف بزنی، همین 
جا پرتت می کنم توی آب، با همین یه دست تا اون ور اروند 
شنا کنی، اصال ببینم تو تا حاال حسین خرازی رو دیده ای که 
می گوید:  و  می خندد  می خندد.  می خونی؟«  لغز  سرش  پشت 

»مگه تو دیده ای؟«

با هدف انتقال تجارب و توان افزایی؛
بازدید ۶0 موسسه و خانه قرآن از مهد قرآن کریم اصفهان

 جلسه هماهنگی مسئوالن پژوهش منتخب جشنواره 
مدرسه ای عالمه حلی )ره( استان



شکارچی....
مردی از کنار جنگلی رد می شد؛ شیری را دید که برای شغالی 
خط و نشان می کشد. شغال به خانه رفت و در را بست؛ ولی 
به  را  شغال  و  داد  ادامه  رزمی اش  حرکات  به  همچنان  شیر 
از  کالغی  که  بود  آنان  تماشای  سرگرم  مرد  فراخواند.  جدال 
این چنین متعجب  را  تو  پرسید: چه چیز  او  از  باالی درخت 

کرده است؟
هم  شغال  می کنم؛  فکر  شیر  نشان های  و  به خط  گفت:  مرد 

بی توجه به خانه اش رفته است، بیرون نمی آید!
کالغ گفت: ای نادان، آن ها تو را سرگرم کرده اند تا روباه بتواند 

غذایت را بخورد!
مرد دید غذایش از دستش رفته؛ از کالغ پرسید: روباه غذایم را 

برد، شیر و شغال را چه حاصل؟
 کالغ چنین توضیح داد: روباه گرسنه بود؛ توان حمله نداشت، 
غذایت را خورد و نیرو گرفت؛ شیر هم بدنش کوفته بود، خودش 
را گرم کرد تا هنگام حمله آماده باشد و شغال هم خسته بود، 
رفت خانه تا نیرویی تازه کند تا آن زمان که جلوتر رفتی هرسه 

به تو حمله کنند و تو را بخورند!؟
مردپرسید: از اطالعاتی که به من دادی تو را چه حاصل؟

کالغ گفت: آنها کیسه زر تو را به من وعده داده بودند تا تو را 
سرگرم کنم.

نکاتی درباره لباس نوزادان )2(
««شستن لباس نوزاد پیش از پوشیدن

نباشند.  تمیز  است  ممکن  می خرید  که  جدیدی  لباس های 
بسیاری  کنید،  اینکه شما خریداری  از  پیش  را  لباس ها  این 
در  این،  بر  عالوه  کرده اند.  رو  و  زیر  و  زده  دست  مردم  از 
لباس های نو غالبا مواد شیمیایی استفاده می شود تا شکلشان 
را حفظ کنند و خوب به نظر برسند. ریسک نکنید. لباس ها 
پوست  نوزاد شما  اگر  بشویید.  نوزاد  به  پوشاندن  از  پیش  را 
خیلی حساسی دارد، آب کشی اضافه انجام دهید )یا از دکمه 
آب کشی اضافه لباسشویی استفاده کنید( یا دو دور بشویید تا 

خیالتان راحت شود.
 «« مواد شوینده گران نخرید

همین  به  می خواهیم؛  کودکانمان  برای  را  چیزها  بهترین  ما 
دلیل بهترین و گران ترین مواد شوینده ویژه لباس را خریداری 
کودکان،  لباس های  بیشتر  برای  نیست.  الزم  که  می کنیم، 
می کند،  استفاده  معمول  طور  به  خانواده  که  شوینده  مایع 
لباس  از  آب کشی  در  خوبی  به  شوینده  مایع  است.  خوب 
نمی کند.  ایجاد  مشکلی  نوزادان  بیشتر  در  و  می شود  خارج 
شوینده های  می توانید  حساس،  خیلی  پوست  با  کودکان  در 
مایع بدون رنگ و اسانس یا شوینده مخصوص کودک استفاده 
رنگ  بدون  شوینده های  معمول،  برندهای  از  بسیاری  کنید. 
و اسانس هم دارند، اما ممکن است به اندازه شوینده های با 

کاربردهای ویژه مؤثر نباشند.

سبزیجات را با نمک و مایع 
ظرفشویی نشویید

در  ممکن  کار  بدترین  مایع ظرفشویی،  یا  نمک  با  شست وشوی سبزیجات 
هنگام شست وشوی سبزیجات است. این کار غلطی است که در جامعه رایج 
شده، چرا که استفاده از این مواد برای شست وشوی سبزیجات بی فایده است.

باید از سبزیجاتی استفاده کرد که با آب های آلوده آبیاری نشده اند؛ در نهایت 
سبزیجات  از  پرکلرین،  یا  کننده  ضدعفونی  مواد  با  آن ها  شست وشوی  با 

میکروب زدایی کرد تا سالمت آن ها تامین شود.
یا  حصبه  بیماری  می شود،  منتقل  طریق  این  از  که  بیماری هایی  از  یکی 
آن  عامل  که  است  باکتریال  حاد  بیماری  یک  بیماری  این  است.  تیفویید 
ادرار  یا  مدفوع  به  آلوده  آب  با خوردن  است؛  سالمونالتیفی  نام  به  باکتری 
میکروب  این  که  زمانی  می شود.  منتقل  انسان  بدن  به  باکتری  این  انسان، 
دستشویی  از  بعد  که  دست هایی  توسط  می تواند  شود  خارج  بیمار  بدن  از 
دارد،  کار  و  سر  افراد  دیگر  غذای  و  آب  با  و  نشده اند  شسته  خوب   رفتن 

انتقال یابد.
میوه و سبزیجات خام که کامال تمیز و ضدعفونی نشده است نیز، از راه های 
سرایت بیماری است. آبیاری سبزیجات با فاضالب یا دفع نامطمئن فاضالب 
و سرایت آن به آب آشامیدنی، از دیگر راه های انتقال میکروب این بیماری 
است. بهترین عالمت این بیماری، تب طوالنی مقاوم به درمان است؛ اما با 

شروع عالیم، شخص احساس ناخوشی، خواب آلودگی، درد شکم و تب دارد.
ممکن است در بالغان شروع عالیم با یبوست و در اطفال شروع عالیم با اسهال 

خفیف و درد شکمی همراه باشد.
و  ناقل  افراد  شناسایی  موادغذایی،  کامل  پختن  دست ها،  صحیح  شستن 
و  بهداشتی  اقدامات  مهم ترین  را  آنها  درمان  و  شغلی  محدودیت  برقراری 

پیشگیری درباره این بیماری دانست.

 

علت تغییر رنگ برگ درختان در پاییز
قرمز  و  زرد  یکی  یکی  هم  درخت ها  برگ  طبیعت ،  خزان  با 
عوض  رنگ  همزمان  فرمان  یک  با  انگار  می شوند.  نارنجی  و 
می کنند و بعد برگ ها شروع می کنند به ریختن. فکر می کنید 

این هم نوایی عظیم چطور در طبیعت اتفاق می افتد؟
 شاید این قضیه در ظاهر خیلی برای ما عادی شده، چون هر 
سال فصل پاییز که می شود، همه از درختان انتظار برگریزان 
دارند و هر بهار همه انتظار شکوفه؛ اما درختان پای هیچ برگه ای 
را امضا نکرده اند که وظیفه ای این چنینی را بدون کم و کاست 
انجام دهند. اصال چرا باید برگ ها، این کارخانه های غذاسازی 

درختان ، همه با هم و در یک مدت معلوم از آن جدا شوند؟
از پدیده های علمی شگرف روی کره زمین  این پدیده یکی 
است که سال ها و سال ها طول کشید تا دانشمندان پرده از 
راز آن برداشتند. همه ما می دانیم که نور خورشید به عنوان 
پرتو  و  تابش  حال  در  همیشه  زمین  انرژی زایی  اصلی  منبع 
افکنی است و طیف نورسفید که در طول موج های معینی قرار 
دارد، عمومی ترین امواجی است که در زندگی روزمره ما نقش 
اساسی بازی می کنند. هر کدام از اجزای طیف نور سفید از 
بنفش تا قرمز، در فعل و انفعاالت حیاتی نقش خاصی را بر 
عهده دارند؛ مثال اشعه های قرمز آن که شامل قرمز، نارنجی، 
زرد و سبز است، گیاهان را وادار به رشد و نمو و تولیدمثل 
می کند؛ به خصوص مادون قرمز که نقش اصلی دارد و در عوض 
اشعه های آبی مرکب از بنفش نیلی و آبی، از رشد و نمو سلول ها 
جلوگیری می کند تا حدی که اشعه ماورای بنفش اثرات مخرب 
و زیان باری روی گیاهان دارد. جالب این که اشعه های قرمز در 
فصل بهار به نهایت میزان خود می رسند و اشعه های آبی در 
فصل پاییز. این طور است که اشعه های قرمز در بهار گیاهان را 
به فتوسنتز و رشد و نمو بیشتر وادار می کنند و این برگ های 
لطیف سبز رنگ از دل شاخه های قهوه ای و سیاه بیرون می 
زنند و در زمستان به دلیل اشعه های آبی و تاثیرات مخرب آن 
کلروپالست ها یکی یکی رنگ می بازند و به کروموپالست تبدیل 
می شوند که با رنگیزه های گزانتوفیل )زرد( ولیکوپن )قرمز( این 

منظره های زیبا را برای ما رنگ آمیزی می کنند.
نور به طور مستقیم در جدا شدن برگ از درخت نقش 

ندارد
جدا شدن برگ ها یک طرح طوالنی مدت زیستی است. درست 
است که نور به درخت ها فرمان رنگ عوض کردن می دهد، اما 
ریختن برگ ها اصال تقصیر نور نیست؛ یعنی حداقل نور به طور 
مستقیم در جدا شدن آن ها نقش ندارد. به محض اینکه کار 
ساخت و ساز و تولید مواد غذایی در پی از بین رفتن کلروفیل ها 
هم  گیاهی  سلول های  البه الی  می شود،  قطع  برگ ها  در 
چیزهایی شروع به فعالیت می کنند. در گیاهان هم مثل بدن 
ما مواد شیمیایی به نام هورمون، سنتز می شوند که فرمان های 

هورمون های  می رسانند.  مختلف  اندام های  به  را  خاصی 
برگ ریزی درخت پیامی را به دیواره های بین سلولی گیاهان 
سلول های  )خالف  گیاهی  سلول های  بین  می کنند.  صادر 
جانوری که هیچ دیواره ای وجود ندارد( دیواره سلولی از جنس 
پکتوسلولزی است که وقتی فرمان افتادن برگ صادر می شود، 
این دیواره متالشی و از هم جدا می شود. )وقتی دانه های به 
ژله ای  ایجاد حالت  با  این دیواره  قرار می دهیم،  را داخل آب 
در آب حل می شود و چنین اتفاقی اینجا هم می افتد.( پس 

پیوستگی بین سلول ها از بین می رود، این طور می شود که 
ارتباط دمبرگ کم کم با شاخه قطع می شود، طوری که تنها 
به وسیله آوندها با هم ارتباط دارند؛یعنی تنها شاهرگ حیاتی 

و آخرین نقطه اتصال.
این  راه  تیل،  اسم  به  دیواره هایی  هم  آوندی  مجراهای  در   
شریان های حیاتی را می بندد و عبور و مرور موادغذایی تعطیل 
می شود و اینجاست که ارتباط فیزیولوژی برگ به طور کامل از 
ساقه قطع می شود؛ برگ در چنین حالتی بر اثر نیروی ثقل یا 

وزش کوچک ترین نسیمی از ساقه جدا می شود.
اشعه های قرمز نور خورشید در فصل بهار به نهایت میزان خود 

می رسند و اشعه های آبی در فصل پاییز.
 با سقوط برگ جدار سلول های آن بخش از الیه جداکننده که 
روی ساقه باقی مانده، از سوبرین )چوب پنبه( انباشته می شود، 
که همین ماده محل زخم ناشی از این سقوط را به  طور کامل 
در ساقه می پوشاند. حتما می دانید که همه درختان هم خزان 
نمی کنند. در واقع تنها درختانی خزان می کنند که در طول 
دوره یکساله زندگی خود چند ماهی را در استراحت کامل به سر 
می برند. جالب اینکه این گیاهان به سرما احتیاج دارند؛ یعنی 
باید تا یک درجه خاص و طی زمان خاص سرما ببینند تا این 
نیاز آنها برطرف شود و دوباره آماده رشد و نمو در آینده شوند.

 درختانی که در جنگل های استوا هستند، هیچ وقت خزان 
درختانی  چنین  به  ندارند.  هم  سرمایی  نیاز  آنها  نمی کنند؛ 

همیشه سبز می گویند. 
البته این به آن مفهوم نیست که برگ آنها هیچ وقت نمی ریزد؛ 
انجام می شود،  تدریجی  به صورت  برگ  بلکه در آن ها ریزش 
دیده  غیرخزاندار،  و  خزاندار  نوع  در ۲  درختان  بعضی  حتی 
می شوند؛ مثل بعضی مرکبات، یعنی شرایط آب و هوایی هم 
می تواند روی این عادت رشدی آنها مؤثر باشد. با وجود این که 
درختان در فصل سرما به خواب فرو می روند، فعل و انفعاالت 
زیستی زیر این پوسته های سخت هرگز متوقف نمی شود، تا 
زمانی که در بهار اولین اشعه های قرمز خورشید دوباره آنها را 

وادار به شکوفه دادن و جوانه زدن کند.

کیبورد بلوتوثی جدیدی عرضه شده که نه تنها 
با کمک آن می توان سریع تایپ کرد، بلکه مجهز به 

سنسورهای لیزری اینفرارد نیز است.
با  بسیاری  بلوتوثی  کیبوردهای  اخیر،  سال های  در 
ایده های جدید و متفاوت عرضه شده اند، اما برخی از 
آنها در اندازه های بزرگی ساخته شده بودند که حمل 
و نقل را دشوار می کردند یا دستگاه های کیبوردی 
مجهز به کلیدهای مجازی بودند که فقط در هنگام 
تایپ ظاهر می شدند یا از قابلیت رول شدن برخوردار 
بودند. کیبورد جدید »Moky« نام داشته و مجهز به 
قابلیت ترک پد لمسی است تا بتواند تجربه جدید و 

متفاوتی را در اختیار کاربرانش قرار دهد.
ترک پد )Trackpad(، تاچ پد یا ماوس پد دستگاهی 
دیده  نوت بوک  ها  و  لپ تاپ  ها  در  معموال  که  است 
که  است  کلیدهایی  دارای  دستگاه  این  می شود. 
برخی  عالوه،  به  می  کنند.  عمل  ماوس  یک  مانند 
نیز  را  کاربران  اشاره های  تا  قادرند  تاچ پدها  انواع  از 
درک کنند. بسیاری از ترک پدها دارای کلید روشن 
و خاموش نیز هستند و بدین ترتیب می  توان آن ها 

را روشن یا خاموش کرد.
این دستگاه از سنسورهای لیزری اینفرارد به منظور 
جایگزینی برای ترک پدهای نامریی روی کیبورد بهره 

می برد. این ویژگی متمایز به کاربران اجازه می دهد تا 
بدون هر گونه سختی به تایپ یا فعالیت هایی مانند 
معموال  زیرا  بپردازند؛   ... و  اسکرول  درگ،  کلیک، 

مشکل  با  ترک پدها  با  تایپ  زمان  در  کاربران 
مواجه می شوند.

بدنه  پانتوگراف،  کلیدهای  دارای  بلوتوثی  کیبورد 
آلومینیومی و صفحه تاشو است.

دستگاه  این  در  شده  استفاده  اینفرارد  قابلیت   
مولتی تاچ مانند نمایشگرهای مولتی تاچ خودروهاست 
که تمامی تصاویر روی یک مجموعه از LED که در 
دو طرف قرار دارند، نمایش داده می شود و مجموعه 

ای از فتودیودها نیز در اطراف کیبورد وجود دارند. 
را  اینفرارد  نور  از  پرتو  یک  تواند  می   LED هر 
فتودیودهایی که در  از  استفاده  با  منعکس کند که 
الکتریکی تبدیل  اند، به سیگنال  اطراف قرار گرفته 

می شود.
 از دیگر قابلیت های این کیبورد بلوتوثی می توان به 
کلیدهای پانتوگراف، بدنه آلومینیومی و همین طور 
صفحه تاشویی را نام برد که می تواند به عنوان پایه 

یک اسمارت فون مورد استفاده قرار گیرد.
 iOS و  ویندوز  اندروید،  های  پلتفورم  با   Moky  

سازگار است.

عالیم گردش خون ضعیف

خون، مواد غذایی و اکسیژن را به همه قسمت های بدن 
منتقل می کند؛ اما اگر گردش خون و روند خون رسانی 
ضعیف باشد، این امر سالمت فرد را به خطر می اندازد. 
معموال گردش خون ضعیف دالیل متعددی دارد؛ اما مهم 
این است که متوجه عالیم هشداردهنده آن باشید و در 
خود  وضعیت  بهبود  برای  را  الزم  اقدامات  نیاز  صورت 

انجام دهید.
 احساس بی حسی

احساس  دست،  یک  روی  خوابیدن  پی  در  ما  بیشتر 
محدود  علت  به  حس  این  کرده ایم.  تجربه  را  بی حسی 
شدن گردش خون به آن قسمت بدن به وجود می آید. 
اما اگر این حالت را به طور مدام تجربه می کنید، احتمال 

دارد که گردش خون در آن قسمت محدود شده باشد.
 از دست دادن اشتها

نداشتن احساس گرسنگی، ممکن است نشانه یک مشکل 
در گردش خون باشد. کبد به مغز، سیگنال های احساس 
گرسنگی را ارسال می کند؛ اما این کار زمانی ممکن است 
که کبد خون کافی دریافت کند و گردش خون در کبد 
مناسب باشد. همچنین به علت کم شدن مصرف غذا، با 

کاهش وزن در طول زمان نیز مواجه می شوید.
 سرد شدن دست و پاها

دارد.  موثری  نقش  بدن  دمای  حفظ  در  خون  جریان 
مالیدن دست ها به هم، واکنش طبیعی ما انسان ها برای 
بدن  در  خون  گردش  اگر  است.  خون  جریان  تسریع 
کاهش یابد، قسمت هایی از بدن که دارای انتهای عصب 

زیادی است مانند دست و پا سرد می شود.
 تغییر رنگ پوست

سیانوز یا کبودی و رنگ پریدگی پوست، به دلیل پایین 
بودن سطح اکسیژن در زیر سطح پوست به وجود می آید.

سیانوز می شوید  دچار عالیم  باشد،  کم  پمپاژ خون  اگر 
و انگشتان دست و پا کمی کبود و قرمز به نظر می آید.

 رگ های واریس
اگر خون به درستی پمپاژ نشود، احتمال باال رفتن فشار 
و در نتیجه پیچ خوردن و متورم شدن رگ ها، خارش یا 
درد وجود دارد. واریس می تواند هم عالمت و هم علت 

گردش خون ضعیف باشد.
 ریزش مو و شکنندگی ناخن

توزیع  درست  نشانه  بارزترین  ناسالم،  موهای  و  ناخن 
مردان  در  چه  موها  است.  بدن  در  غذایی  مواد  نشدن 
چه در زنان نازک و خشک می شود و شروع به ریزش 

می کند. ناخن ها نیز ضعیف تر و شکننده می شود.
 ورم و زخم پا

در موارد شدید، ضعف در گردش خون ممکن است باعث 
انتهایی شود. متورم شدن دست  اندام های  متورم شدن 
یا پا می تواند نشانه جریان آهسته خون باشد که باعث 
زخمی  و  ملتهب  نقاط  پا،  زخم  می شود.  مایعات  تجمع 
پوست است که به صورت جوش ظاهر می شود و از بین 
نمی رود. لکه قرمز یا تورم در اطراف مچ و قسمت پایین 

پاها ، ممکن است نشانه مشکالت گردش خون باشد.
 خستگی مفرط

غذایی  مواد  و  اکسیژن  خون،  جریان  شدن  محدود  با 
زودتر  فرد  نتیجه  در  و  می رسد  عضالت  به  کمتری 
و  عضله  درد  نفس،  کمبود  می کند.  خستگی  احساس 
ناتوانی در انجام کارهای روزمره نشانه ضعف در گردش 

خون است.
 تنگ شدن سینه

شاید قلب، خون را به تمامی قسمت های بدن پمپاژ کند، 
اما خود قلب نیاز به خون فراوان دارد. در غیر این صورت 

فرد دچار تنگی نفس می شود.
 اختالل در نعوظ

ضعف در گردش خون می تواند باعث مشکالت در زن و 
مرد شود. اندام های تناسلی نیاز به جریان خون فراوانی 
دارد تا درست عمل کند. ضعف گردش خون در مردان، 
سبب اختالل در نعوظ و در زنان سبب نامنظمی قاعدگی 

می شود.
 فراموشی

مغز به تغذیه منظمی نیاز دارد و تنها موقعی می تواند آن 
را دریافت کند که خون به اندازه کافی جریان پیدا کند. 
ضعف گردش خون بر توانایی فرد برای تمرکز در کارهای 
حافظه  عملکرد  بر  همچنین  می گذارد.  تاثیر  روزمره 

کوتاه مدت و درازمدت تاثیرگذار است.
 مشکالت گوارشی

کند شدن جریان خون بر روند عملکرد سیستم گوارش، 
تاثیرگذار است و فرد دچار یبوست می شود.

 پیشگیری
1. ورزش

۲.در مصرف نوشیدنی های محرک افراط نشود.
3.استرس نداشته باشید و استراحت کنید.

4.عضالتی را که می گیرد، با روغن رزماری ماساژ دهید.
5.هنگام دوش گرفتن ابتدا آب گرم و سپس آب سرد بر 

قسمت های موثر بریزید.
6.مغز میوه را به برنامه غذایی اضافه کنید.

چهار چیزی که کودکان باید 
برای ایمنی یاد بگیرند

 زمانی که فرزند شما به سن چهار یا پنج سال می رسد، شاید شما 
تشخیص  قدرت  که  رسیده  سنی  به  کودک  زیرا  شوید؛  آسوده تر 
برخی از خطرها را دارد. با این حال برخی از مشکالت و خطرات 
دیگری می تواند او را تهدید کند؛ از این رو شما باید به کودک خود 
برخی از مسایل را حتما آموزش دهید تا ایمنی او را بیش از پیش 

تامین کنید.
بازی کنند و  بروند،  راه  تنهایی  به  این سن می توانند  کودکان در 
با افراد مختلف و غریبه ها صحبت کنند که هر کدام از این موارد 
کردن  آگاه  رو  این  از  باشد.  داشته  همراه  به  را  می تواند خطراتی 
کودکان از خطرات اطرافشان مسئله ای ضروری است؛ اما این آگاه 
ترس  موجب  بیشتر  که  باشد  گونه ای  به  نباید  آموزش  و  کردن 
کودک شود؛ زیرا این ترس می تواند کودک را منزوی و پریشان کند.

 به کودک خود رنگ های چراغ راهنمایی را آموزش دهید
 1. از خیابان رد شدن 

پیاده روها  در  و حرکت  خیابان  از  رد شدن  درباره  با کودک خود 
صحبت کنید. هیچ کودک زیر 1۰ سالی، نباید به تنهایی از خیابان 
رد شود. به کودک خود آموزش دهید که می تواند در پیاده رو خلوت 
به  که  زمانی  اینکه  شرط  به  اما  بدود،  شما  جلوی  در  تنهایی  به 
از خیابان رد  با هم  او برسید و  بایستد تا شما به  تقاطعی رسید، 

شوید. 
 همچنین به او رنگ های چراغ راهنمایی را آموزش دهید و به او 
عالمت ها را نشان دهید؛ زمانی که چراغ عابر پیاده سبز است، می 

تواند در حالی که دست شما را گرفته، از خیابان عبور کند. 
   ۲. غریبه ها

روانشناسی کودک، به کودک خود آموزش دهید که با افرادی که 
نمی شناسد، ارتباط برقرار نکند. به کودک خود آموزش دهید تا با 
افرادی که نمی شناسد، به راحتی ارتباط برقرار نکند. از افراد غریبه 
خوراکی قبول نکند و در صورتی که فردی به او خوراکی، شیرینی 
و شکالت تعارف کرد، از او بخواهید که این موضوع را به شما بگوید 

و با اجازه شما خوراکی را قبول کند.
به کودک خود آموزش دهید که اگر غریبه ای او را دعوت کرد تا 
این  اگر  حتی  نکند؛  قبول  شود،  موتور  یا  دوچرخه  ماشین،  سوار 

غریبه وعده دهد که او را پیش والدینش می برد.
به آن ها یاد دهید که اگر غریبه ای به زور قصد داشت آن ها را با 

خود ببرد، سریع گریه کنند، فریاد بزنند و کمک بخواهند.  
به کودک آموزش دهید هنگام گم شدن نزد پلیس برود

3. مواجهه با گم شدن
برخی اوقات امکان دارد که در مکان های شلوغ کودک دست والدین 
خود را رها کند و گم شود؛ به او یاد دهید که در این مواقع به هر 
فردی اعتماد نکند. به نزد پلیس یا مامور راهنمایی و رانندگی برود، 
یا حتما به مغازه ای در آن نزدیکی برود. همیشه شماره تماسی در 
جیب یا کیف کودک خود قرار دهید و به او آموزش دهید تا در 

صورتی که گم شد این شماره را به پلیس یا مغازه دار بدهد.   
به کودک خود،  شماره های ضروری را آموزش دهید

4. شماره گرفتن
سعی کنید حتی المقدور کودک خود را تنها نگذارید؛ اما اگر مجبور 
او را در خانه تنها بگذارید، در  هستید برای مدت خیلی کوتاهی 
را کامل قفل کنید و به او یاد دهید که چگونه می تواند از تلفن 
استفاده کند و دانستن شماره های ضروری را به او آموزش دهید. 
قابلیت ذخیره کردن شماره را دارند که  امروزی  بیشتر تلفن های 
تنها با فشار یک یا دکمه می توان شماره فرد مدنظر را گرفت؛ از این 
قابلیت استفاده کنید تا کودک شما اگر تنها بود و ترسید یا اتفاقی 

او را تهدید می کرد، بتواند به راحتی شماره بگیرد. 

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله 
ماست!

در جاده هرند به کوهپایه یک دستگاه پراید و پژو ۲۰6 با یکدیگر برخورد کرده 
و موجب بروز حادثه ای دیگر در این جاده شد.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشت؛ ولی بروز این قبیل حوادث 
نارضایتی بیشتر شهروندان را فراهم می آورد و آنچه در این بین مهم است 
نگاه ویژه مسئوالن ذی ربط در ارایه خدمات و هدیه دادن امنیت به مسافران 
جاده ای است. به لطف خدا طی این مدت شاهد پیگیری مسئوالن شهر هرند 
در تسریع جاده هرند به سمت کوهپایه بوده ایم و نتایج شایان توجهی در این 
رابطه دریافت شده است؛ ولیکن بروز حوادث بسیار طی مدت اخیر و درد از 
با  دست دادن شهروندان شرق اصفهانی در تصادفات، ما را بر آن داشت تا 
پوشش حوادث اخیر و انعکاس آن از طریق این رسانه، مسئوالن امر را بیش 
از پیش در جریان پرخطر بودن جاده های منتهی به شهر هرند، علی الخصوص 

جاده حادثه خیز هرند به سمت کوهپایه قرار دهیم.
گفتنی است، مسئوالن راه و شهرسازی استان اصفهان، پیگیر مشکالت جاده ای 
شرق اصفهان هستند و به مراتب دغدغه مندی آن ها را مشاهده کرده ایم؛ ولیکن 
برخی جاده ها نیاز به مساعدت بیشتری از سوی مسئوالن رده باالی استانی 

دارد تا جوابی بهتر به پرسشی از جنس عدم ایمنی جاده مذکور دهد.
متاسفانه طی حادثه هفته قبل در جاده هرند به کوهپایه و کشته شدن دو 
نفر در این حادثه، تماس تلفنی با یکی از مسئوالن اداره راه شهرستان برقرار 
کردیم که وی علی رغم برخورد مطلوبشان، مصاحبه درخصوص جاده را منوط 
با  اداره راه و شهرستان اصفهان دانستند که  با روابط عمومی  به هماهنگی 
برخورد با تعطیلی روز جمعه، تالش ما بی ثمر ماند. بار دیگر از مسئوالن راه و 
شهرسازی درخواست، توجه حداکثری به دوبانده کردن جاده هرند به کوهپایه، 
داریم تا بتوان آرامش نسبی در عبور و مرور خودروها از این جاده را به مسافران 
هدیه داد. گفتن این نکته خالی از لطف نیست که رانندگان گرامی باید به 
قوانین احترام بگذارند و به واسطه عدم رعایت قوانین رانندگی و سبقت های 
نابه جا در جاده های کم عرض و ناایمن، تصادفاتی دردناک را برای خود و طرف 

مقابل به بار نیاورند.

«« دانستنیهای نوزادان حکایت  «« تعلیم و تربیت  ««سالمت  

«« حوادث
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از لنز دوربین 

کیبورد Moky مجهز به سنسورهای لیزری

چرا برگ درختان به طور همزمان تغییر رنگ می دهند و می ریزند؟


