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انتخاب، آزمون، سرنوشت 
) بخش اول(

انتخابات  از   ، باشند  باشند،مواظب  مراقب  همه 
مانند یک نعمت الهی پاسداری کنند ) مقام معظم 

رهبری مدظله العالی ( 
اینست  اسالم  متعالی  و  مسلم  ارزشهای  از  یکی 
که هر انسانی نسبت به سرنوشت خود و سرنوشت 
دیگر افراد جامعه مسئولیت دارد که این امر در آیات 
قرار  کید  تأ مورد  )ع(  معصومین  سیره  و  روایات  و 

گرفته است پیامبر اسالم )ص( فرمودند:
کلکم مسئول عن رعیته« »کلکم راع و 

نکته  این  بر  مسلمانان  ما  دینی  فرهنگ  در  نیز  و 
گرو عمل  که سرنوشت هرکس در  کید شده است  تأ

کند: کارد درو می  که می  اوست و آنچه را 
یا بنی ان ا… تعالی رهن الناس باعمالهم ) ای پسرم 
قرار  عملهایشان  گرو  در  را  مردم  متعال  خداوند   ،

داده است( .
به  را  الهی  امانت  مفسرین  از  بسیاری  اینکه  کما 

همان تعهد و قبول مسئولیت تفسیر فرموده اند :
و  االرض  و  السماوات  علی  االمانه  عرضنا  انا   ”
الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها 

االنسان ...

ک می ݣݣݣݣکند باد و باران هوای اصفهان را پا

کرد: شرکت پخش نفتی اعالم 

 کارمزد فروش بنزین
گران شد  

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 

آمریکایی ها با استرس زیاد 
از تنگه هرمز رد می شوند

تبلیغات زود هنگام 
انتخابات مجلس دهم

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

کشور درک  نخبگان 
درستی از فرهنگ ندارند

  آخرین بازی هیجان انگیز فصل نقل و انتقاالت

 فسخ قرارداد حقیقی
کازان   با روبین 
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اقتصاد 

سیاست

انتخابات

فرهنگ  

ورزش

سرمقاله

2

2

عبور مترو از میدان نقش جهان منتفی شد  

اداره کل هواشناسی استان اصفهان از نفوذ سامانه بارشی به مرزهای جوی استان اصفهان خبر داد:

افزایش افسردگی با استفاده 
از گوشی هوشمند

8 گوناگون

وزنامه ای برای همه ر

گهی مناقصه عمومی  آ

 * ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائی های سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه
کشاورزی استان اصفهان  کشاورزی به نام سازمان جهاد   جهاد 

کمیسیون مناقصات،  کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه  1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهاد 
 http://iets.mporg.ir کشور به نشانی اتاق 250 یا پایگاه    ملی اطالع رسانی مناقصات 

گهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری به مدت سه روز. 2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آ
در  شرکت  شرایط  طبق  بازگشایی  زمان  و    94/11/15 خ  مور اداری  وقت  پایان  تا   94/11/06 تاریخ  از  اسناد:  تحویل  مهلت   -3

مناقصه می باشد.
کشاورزی استان اصفهان  4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد 

نوبت  دوم  

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

موضوع مناقصه 

کانال های 3 و 4  اجرای شبکه 
اݥݥݥرݥݥݥاݥݥݥضیݥݥݥ بدݥݥݥاݥݥݥغݥݥ  آݥݥݥباݥݥݥدݥݥݥ مبارکه

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد نیاز در رشته 
آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد نیاز در رشته 
آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد نیاز در رشته 
آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کانال های 3 و 4  اجرای شبکه 
مزرعچه مبارکه

تکمیل و احداث شبکه 
کانال های آبیاری اراضی 

کشاورزی فیض آباد

نوع و شماره 
مناقصه 

واجدین شرایطمبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد )ریال(

6/355/440/823320/000/000

91/000/000

950/000/000
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اداره امور پیمان ها و قراردادها 

کیمیای وطن  کثیر االنتشار  روزنامه 

در شهرستانهای استان اصفهان نمایندگی فعال می پذیرد

جهت اطالع بیشتر با  32298058-031 تماس حاصل فرمائید

م الف 30469

قسمت سوم

ادامه دارد ...

   درگاه الکترونیکی
   e.tce.ir 

                                                   
پرتال خدمات الکترونیکی قابل ارائه  شرکت مخابرات استان اصفهان 

لیست برخی از خدمات 20گانه سایت الکترونیکی شرکت مخابرات : 
««ثبت نام تلفن                                                                                                                   

«« درخواست قطع ووصل تلفن 
««رویت قبض وپرداخت اینترنتی آخرین صورتحساب وحساب میان دوره                           

««   دریافت ریز مکالمات 
««اعتراض به کارکرد کنتور                                                                                                 

«« برقراری وحذف سرویس ویژه
««بستن وبازکردن صفر دوم                                                                                               

««درخواست کشف مزاحم تلفنی 
««اعالم خرابی تلفن                                                                                                            

««تغییر مکان 
««ثبت نام شماره های رند                                                                                                   

««ثبت وحذف مشخصات در بانک اطالعی 118
««اصالح آدرس روی قبض 

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

وحانی در همایش استانداران  ر
و فرمانداران سراسر کشور:

اجرای مّر قانون، امنیت کامل 
و رقابت سالم در انتخابات

امام جمعه اصفهان:

  دشمن به دنبال
ی و  حذف نهادهای رهبر

شورای نگهبان است  22
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انتخاب، آزمون، سرنوشت 
) بخش اول(

همه مراقب باشند،مواظب باشند ، از انتخابات مانند یک نعمت 
الهی پاسداری کنند ) مقام معظم رهبری مدظله العالی ( 

یکی از ارزشهای مسلم و متعالی اسالم اینست که هر انسانی نسبت 
به سرنوشت خود و سرنوشت دیگر افراد جامعه مسئولیت دارد که 
این امر در آیات و روایات و سیره معصومین )ع( مورد تأکید قرار 

گرفته است پیامبر اسالم )ص( فرمودند:
»کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته«

و نیز در فرهنگ دینی ما مسلمانان بر این نکته تأکید شده است 
که سرنوشت هرکس در گرو عمل اوست و آنچه را که می کارد 

درو می کند:
الناس باعمالهم ) ای پسرم ، خداوند  ا… تعالی رهن  یا بنی ان 

متعال مردم را در گرو عملهایشان قرار داده است( .
کما اینکه بسیاری از مفسرین امانت الهی را به همان تعهد و قبول 

مسئولیت تفسیر فرموده اند :
ان  فابین  الجبال  و  االرض  و  السماوات  علی  االمانه  عرضنا  انا   ”

یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان ”
آری اسالم آیین رحمت و رأفت است و از زمان تأللو خویش ، از 
منظری الهی به انسان و سرنوشت او نگریسته و توجه ویژه ای به 

این امر مبذول داشته است.
که  است  آفریده  ای  گونه  به  را  انسان  خداوند  اسالم  دیدگاه  از 
انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت و مقدرات از لحاظ 
سعادت و شقاوت با خود اوست ، یعنی قدرت تشخیص و گزینش 
و حق گزینش به انسان داده است و از طرفی پیامبران و امامان )ع( 
را نیز جهت هدایت و راهنمائی فرستاده تا در انتخاب راه صحیح 
راهنمای او باشند لکن باالخره حق انتخاب با خود انسان است.پس 
خداوند سرنوشت انسانها را از راه اختیار و اراده خود آنان معین 
می کند و چنین نیست که برای انسانها سرنوشتی اجباری و بدون 

اراده و نقش آنان مقرر شده باشد در قرآن آمده است: 
»ان ا… ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم « رعد/۱۱

یعنی خداوند آنچه را مربوط به هر قومی است تغییر نمی دهد 
تا زمانی که خود آنان آنرا تغییر دهند.نمونه بارز این حق انتخاب 
اراده  مردم  که  آنجا   ، است  اسالمی  انقالب  سرنوشت،  تعیین  و 
کردند نظام سیاسی حاکم را که ظلم و جور و پایمال کردن حقوق 
عمومی مردم را پیشه ساخته بود تغییر دهند با توکل به قدرت 
و ستم  نظام سیاسی ظلم  و  تغییر حاصل شد  این  الهی  الیزال 

سرنگون و نظام اسالمی جایگزین آن گردید.
و  است  انسان  خود  بعهده  اسالم  در  سرنوشت  تعیین  پس حق 
مجموعه انسانها می توانند سرنوشت اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی 
تعیین  و  دنبال  دارند  با مسئولیتی که  را  … خود  و  فرهنگی  و 
کنندو اگر امروز هم قرار است این نظام مقدس مرتجعین منطقه 
و تکفیری ها و وهابی ها و مستکبرین را با شکست مواجه کند 

حضور حداکثری مردم کار ساز است.
که البته این نکته را هم باید مورد توجه داشت که پیامبر اعظم 

)ص( فرمودند:
هرکس صبح سر از خواب نوشین بردارد و در اندیشه مسلمانان 
نباشد مسلمان نیست. یعنی سرنوشت جامعه اسالمی به هم گره 

خورده است و هرکس باید به فکر دیگر مسلمانان نیز باشد.
امور  ،اداره  سیاستگذاری  تصمیمات  در  افراد  مشارکت  بنابراین 
هر  اولیه  مسئولیتهای  و  حقوق  از  کارگزاران  تعیین  و  اجتماع 
از  یکی  گزینش  و  انتخاب  بحث  آید.و  می  حساب  به  مسلمانی 
مهمترین ویژگیهای انسان است که در تعیین سرنوشت و آینده او 
مؤثر بوده و می تواند سعادت و شقاوت او را رقم زند طبیعی است 

در این مسیر همه انسانها در پی انتخاب بهترین گزینه باشند.
به  نسبت  انتخاب  توانایی  دارای  افراد  اسالمی  جامعه  در  آری   
اختیاری  مولود  سیاسی  آزادی  و  بوده  سرنوشت جمعی خویش 
انسان  به  به کمال  و رسیدن  راه  انتخاب  برای  است که خداوند 
ارزانی فرموده است . و انقالب اسالمی که به رهبری حضرت امام 
خمینی )ره( و پشتیبانی مردم به پیروزی رسید زمینه مشارکت 
در اداره امور کشور را متکی به آراء عمومی مردم نهاد و در حقیقت 
این حق انتخاب و اختیار در گزینش که دهها سال از مردم گرفته 
شده بود را به مردم برگرداند و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در همه 
پرسی جمهوری اسالمی این حق تبلور یافت و مردم برای اولین بار 
با اختیار واراده خویش نظام حکومتی و سیاسی مورد نظرشان را با 

رأی خود انتخاب کردند.
 امام ) ره ( فرمودند:

مردم در انتخاب آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه 
ندارد.جامعه  به مردم  را  افرادی  یا  فرد  و دسته ای حق تحمیل 
اسالمی ایران با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسالمی و 
ارزشهای واالی آن و حاکمیت خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و 

پیمان بزرگ وفادار مانده اند ..
انتخابات مجلس شورای اسالمی  اکنون در آستانه دهمین دوره 
هستیم. فلسفه وجودی مجلس شورای اسالمی تحقق عینی آیه 
) وامرهم شوری بینهم( است مجلس تبلور اراده ملت است و در 
نظام جمهوری اسالمی عامل رشد،استقالل و آزادی امت اسالمی 
و دارای اختیاراتی وسیع و گسترده است و امام )ره( مجلس را در 

رأس امور معرفی فرمودند.
در نظام جمهوری اسالمی بر اساس تفکیک وظایف و اختیاراتی 
و  قانونگذاری  بحث  است  آمده  عمل  به  گانه  سه  قوای  بین  که 
نمایندگان  از  قوه مقننه متشکل  بر عهده  بر قوه مجریه  نظارت 
از  یکی  بنابراین  است.  شده  گذاشته  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس  ،انتخابات  سیاسی  انتخابات  انواع  در  انتخابات  مهمترین 
حوزه  اهمیت  و  گستردگی  دلیل  به  که  است  اسالمی  شورای 
 کاری آن قطعاً انتخاب اعضای آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار

 است.
می  سنگین  انتخابگر  انسانهای  مسئولیت  عرصه  این  در  طبعاً 
بتواند  که  هائی  شاخص  و  ارزشها  و  معیارها  به  باید  که  شود 
را  جهانی  الگوی  و  ،زنده  انقالبگر  ملت  یک  سرنوشت  و  آینده 
زمینه  و  هموار  را  مسلمین  آزادی  عظیم  راه  و  ترسیم  بخوبی 
داشته توجه  نماید  فراهم  را  جهان  گستر  عدالت  قیام   های 

 باشند.

«« رس مقاله به قلم مدیرمسئول  

امام جمعه شهرکرد:

جامعه ایمانی یک جامعه به هم پیوسته است
 تبلیغات زود هنگام انتخابات

 مجلس دهم

گفت: جامعه ایمانی یک جامعه به هم پیوسته است در پیروزی  همه خوشحال  امام جمعه شهرکرد 
گر بی راهه رفته باشند سعی می کنند خطای خود را اصالح  می شوند و در شکست ها ناراحت و مغموم و ا
کویر، حجت االسالم محمدعلی نکونام در  کیمیای  گزارش  که این ویژه گی جامعه ایمانی است.به  کنند 
کرد: جامعه ایمانی یک  که در مصالی بزرگ شهرکرد برگزار شد، اظهار  خطبه های نماز جمعه این شهر 
گر  جامعه به هم پیوسته است در پیروزی  همه خوشحال می شوند و در شکست ها ناراحت و مغموم و ا

که این ویژه گی جامعه ایمانی است. کنند  بی راهه رفته باشند سعی می کنند خطای خود را اصالح 
کردند اما در  که بزرگان و شخصیت ها ایران را ترور  کوردل  وی با اشاره به سرنوشت بنی صدر و منافقین 

گفت: مقاومت  کنند  کشور فرار  نهایت مجبور شدند با چادر از این 
و ایستادگی همیشه پیروز است و به اراده و قدرت الهی فتنه گران 
هرگز پیروز نخواهند شد پس وعده های پروردگار را جدی بگیریم 
که ما داریم حول محور باور توحیدی است. که عمده مسئله ای 
نکونام افزود: در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی ایران 
کیدات  تأ انتخابات  و  برجام  موضوع  دو  روی  فقط  که  می بینیم 
بسیاری داشته اند.وی با اشاره به اینکه حرف ها در بین مسئوالن 

و حرف هایی که از رسانه ها می شنویم یکسان نیستند و تشخیص خوب و بد آن بصیرت می خواهد تصریح 
که از اصول فاصله نگیریم و  کید مستمر رهبر معظم انقالب اسالمی ایران بر اصول انقالب است  کرد: تأ
پایبند ارزش ها باشیم.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری به لزوم وجود دو شاخص تولی و تبری 
گر این دو شاخص در جامعه وجود نداشته باشد اسالم تبدیل  در جامعه اسالمی اشاره و خاطرنشان کرد: ا
که رفتند،  کسانی  به اسالم عربستان و حکومت های طاغوتی خواهد شد.نکونام بیان داشت: از همه 
کار آن ها باعث شد قطعنامه های قبلی  که این  کردند تشکر می کنیم  کره  کشورهای 1+5 مذا نشستند و با 
کردن قطعنامه ها همچنان ادامه خواهد داشت.نماینده ولی  فقیه  که صادر  خنثی شود ولی باید بدانیم 
کند  گفت: در انتخابات، برجام و همه مسائل نظام باید جامعه مبنایی حرکت  در چهارمحال و بختیاری 

یعنی در مسیر توحید، باور و توکل به خدای متعال باشد.

تبلیغات  به  اقدام  مقرر شده  موعد  از  قبل  و  هنگام  زود  که  ای  نماینده  که  دانیم  همه می 
داشته  مناسبی  عملکرد  باید  که  آنگونه  مجلس  در  نمیتواند  هرگز  کند،  کاندیداتوری 
تخلف مرتکب  خود  مجلس  به  ورود  از  قبل  وی  که  زیرا  باشد  خوبی  گذار  قانون   و 

 شده است.
به گزارش کیمیای وطن، همانگونه که امام خمینی )ره( می فرمایند: امروز مجلس خانه واقعی 
به  متعهد  توده  آراء  بر  پهلوی  رژیم ستمگر  بخصوص  دوران طاغوت،  برخالف  و  است  ملت 
اسالم و اصیل و زحمتکش و محروم استوار است؛ و دست ناپاک دولت مردان و قدرتمندان و 
خانان و غرب و شرق زدگان از آن کوتاه است، امروز دولت 
مورد اعتماد مجلس حقا دولت مستضعفان، که وارثان روی 
و  اسالم  بزرگ  نعمت  متعال  خداوند  می باشد،  زمین اند، 
استقالل و آزادی را بر ملت ستمدیده ایران مستدام فرماید؛ 
و سایر ملل تحت ستم را از بند ستمگران نجات دهد. تلگرام 
و واتس آپ و بسیاری شبکه های مشابه، به ابزارهایی جدید 
و رایگان در دست کاندیداها و هواداران آن ها تبدیل شده 
و شاهد استفاده گسترده تبلیغاتی کاندیداها از این ابزارها 
برای تبلیغات هستیم . عالرغم اینکه فرصت زیادی تا شروع انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری مانده است، اما گویی کاندیدها و طرفدارانشان 
تبلیغات زود هنگام خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم آغاز کرده اند. برخی از کاندیداها 
با نصب بالکاردهایی سخنرانی، ارسال پیامک و معرفی خود در شبکه های اجتماعی قصد 
آغاز تبلیغات زود هنگام را داشته و این ذهنیت را در میان مردم ایجاد می کنند که چرا تا 
قبل از اینها اسمی از این شخص برده نمی شد. برخی دیگر از این کاندیداها با سوء استفاده 
از فضاهای مجازی و ارسال پیام تایید صالیت شدنشان به سایت های محلی و انجام تبلیغات 
به صورت غیر مستقیم و گاهاً مستقیم قصد نفوذ در افکار عمومی را دارند که البته نمونه های 

آن نیز در این شهرستان به وضوح دیده شده است.

اساسی است  قانون  اجرای  اینکه تالش دولت  بیان  با   روحانی 
و قانون موضوعه است، خاطرنشان کرد: من از همه استانداران، 
فرمانداران و همه مسئولین انتخابات، وزیر کشور می خواهم که 
و  بی طرفی  با  باید  و  است  الهی  آزمایش  یک  انتخابات  بدانند 
و  سالم  رقابت  و  کامل  امنیت  قانون،  مّر  اجرای  مداخله،  عدم 
همانطوری که رهبری فرمودند یک انتخابات پرشور و با نشاط با 

صف های طوالنی مردم در پای صندوق های رأی باشد.
در  روحانی  حسن  حجت االسالم  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
سراسر  فرمانداران  و  استانداران  جمع  در  خود  امروز  سخنرانی 
نشیب های  و  فراز  از  فضایی که پس  از  امیدواریم  کشور گفت: 
دوازده ساله و مذاکره ۳0 ماهه برای ما به وجود آمده حداکثر 
بدون  ما  اظهارداشت:  جمهور  رئیس  باشیم.  داشته  را  استفاده 
دست  مذاکرات  در  خود  اصلی  اهداف  تمام  به  تقریبا  استثنا 
ایران  یافتیم. ما می خواستیم همه قطعنامه هایی که علیه ملت 
تعویق  نه  و  تعلیق  نه  لغو شود  امنیت تصویب شده  در شورای 

شود بلکه تمامی قطعنامه ها علیه ایران لغو شود.
روحانی اضافه کرد: ما گفتیم مواد هسته ای که  گفته می شود 
انبار شدنش خطرناک است ما حاضریم در یک بازار بین المللی 
و با یک کشور پیشرفته مبادله کنیم و نه از بین ببریم. من در 
سازمان ملل به این نکته اشاره کردم زمانی ما توافق خواهیم کرد 
که تمامی تحریم های اقتصادی بالمره لغو شود که وزرای خارجه 
۱+۵ در نیویورک به وزیر خارجه ما گفته بودند که رئیس جمهور 
شما حرفی زده که شدنی نیست مگر می شود همه تحریم ها یک 

روزه برداشته شود.
کامل  قطع  بار دستور  داشت: حداقل سه  اظهار  رئیس جمهور 
مذاکره را داده ام. گفتم اگر نمی پذیرند جلسه را ترک و مذاکره 

را برای همیشه قطع کنید.
روحانی اضافه کرد: این تصمیم هم )تصمیم قطع مذاکره( تصمیم 
ادامه مذاکره هم به همین شکل سخت  به  سختی بود تصمیم 
معظم  مقام  هدایت  و  مردم  حمایت  و  عنایات  خدا  لطف  بود. 

رهبری پایه های اصلی موفقیت و پیروزی ما در مذاکرات بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر ما در ۳0ماه گذشته به خاطر 
هم  به  اقتصادیمان  بازار  آرامش  آوردند  ما  به  که  فشارهایی 
مذاکره کنندگان  که  نمی شدیم. شاخصی  موفق  می خورد حتما 
دائما به آن توجه می کردند شاخص آرامش بازار اقتصادی کشور 
 بود. اگر خدای ناکرده در کشورمان ناامنی پدید می آمد ما موفق

 نمی شدیم.
که  می گفتید  کارآفرین  یک  به  اگر  دیروز  تا  داد:  ادامه  وی 
و  دهد  انجام  چگونه  را  خود  بانکی  کن، حساب  سرمایه گذاری 
پول منتقل کند، وام نمی دهند، اما این معضالت برداشته شده 

است و شما از همه کارآفرینان دعوت کنید به صحنه بیایید.
بزنم،  تلخ  حرف  نمی خواهم  امروز  من  کرد:  تصریح  روحانی 
نگذارید امید مردم ناامید شود و همه تالش کنید شور و نشاط 
و امید مردم افزایش یابد و آن نکته ای که رهبری فرمودند که 
همه به پای صندوق های رأی بیایند و رأی دهند، اگر کسی با 
نظام مسئله دارد این مسئله ملی است و همه به پای صندوق آرا 

بیایند و ما باید زمینه امید شور و رقابت را ایجاد کنیم. 
رئیس جمهور افزود:  نباید به سمت حذف دیگری برویم و آبروی 
افراد را برای اینکه خودمان پیروز شویم ببریم، این نمی ارزد و با 
قانون و اخالق سازوگار نیست هر کسی صالحیت خود را بیان 

کند و برای تخریب دیگران اقدام نکند.
همه  و  فرمانداران  استانداران،  همه  از  کرد:   خاطرنشان  وی 
انتخابات  بدانند  که  می خواهم  کشور  وزیر  انتخابات،  مسئولین 
یک آزمایش الهی است و باید با بی طرفی و عدم مداخله، اجرای 
مّر قانون، امنیت کامل و رقابت سالم و همانطوری که رهبری 
فرمودند یک انتخابات پرشور و با نشاط با صف های طوالنی مردم 

در پای صندوق های رأی باشد.

وزیرخارجه سعودی:

 ایران به درخواست بهبود روابط
 با عربستان اعتنایی نکرد

همکاری  سازمان  نشست  در  سعودی  عربستان  خارجه  وزیر 
و  بی ثباتی  بحران،  اصلی  علت  ایران  کرد  اعالم  جده  در  اسالمی 

جنگ های منطقه است. 
کیمیای وطن، »عادل الجبیر«،  وزیر خارجه عربستان  گزارش  به 
کرد  سعودی در نشست سازمان همکاری اسالمی در جده اعالم 
که عربستان خواستار ایجاد روابط بهتر با ایران شد، اما ایران به 

این درخواست اعتنایی نکرده است. 
هیات  به  حمله  که  شد  مدعی  ادامه  در  عربستان  خارجه  وزیر 
های  سیاست  از  بخشی  عربستان  خانه  سفارت  و  دیپماتیک 
که منجر به ایجاد فتنه های مذهبی و طایفه  خصمانه ایران است 

ای در منطقه می شود.
عادل الجبیر از اعضای سازمان همکاری اسالمی خواست تا اتخاذ 
در  سعودی  سفارت  به  حمله  دلیل  به  ایران  علیه  تازه  مواضع 

کنسولگری آن در مشهد شد. تهران و 
اظهارات  ادامه  در  الجبیر  »عکاظ«،   سعودی  روزنامه  گزارش  به 
امروز خود در نشست فوق العاده وزرای خارجه سازمان همکاری 
سفارت  به  حمله  افزود:  است،  شده  برگزار  جده  در  که  اسالمی 
که  از سلسله تجاوزات مستمری است  عربستان در تهران جزئی 
گذشته همواره مورد  هیات های دیپلماتیک در ایران از 35 سال 
تالشی  آن  توقف  برای  ایران  اینکه  بدون  گیرند،  می  قرار  حمله 

بکند.
اساس  بر  ایران  با  بهتر  ارتباط  برقراری  بر  عربستان  گفت:  وی 
اصول حسن همجواری و احترام متبادل و عدم دخالت در امور 
گونه پاسخی از سوی دولت  کرد، اما هیچ  کید  کشورهای منطقه تا

ایران به جزء حرف های متناقض دریافت نشد.

در پی اجرای برجام؛

 آمریکا بازرگانان را برای سفر به ایران از 
کرد قانون محدودیت های ویزا معاف 

کرد قانون محدودیت معافیت ویزا   وزارت امور خارجه آمریکا اعالم 
کاری و بازرگانی بر اساس  که به منظور امور  )روادید( شامل افرادی 
کنند و  گروه 1+5 )برجام( به ایران سفر می  توافق هسته ای تهران با 
کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان اعزام  که به  نیز خبرنگارانی 

می شوند، نمی شود.
گزارش ایرنا از نیویورک، وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا  به 
را  جهان  کشور   38 شهروندان  ویزای  معافیت  محدودیت  قانون 
کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان سفر داشته باشند  که به 
در  که  کرد  ابالغ  هستند،  کشورها  این  از  دوگانه  تابعیت  دارای  یا 
اقدام  جامع  )برنامه  برجام  پیرو  که  بازرگانانی  برای  تمهیداتی  آن 

گرفته شده است.  کنند، در نظر  مشترک( به ایران سفر می 
در  محدودیت  جدید  العمل  دستور  ابالغ  با  آمریکا  خارجه  وزارت 
اجرای قانون معافیت ویزا آمریکا، به منظور ایجاد محدودیت برای 
ها  معافیت  این  اجرای  نحوه  جزئیات  تشریح  به  افراد،  از  گروهی 

طبق قانون جدید و موارد استثنا پرداخت. 
آمریکا توافقات دوجانبه ای به نام معافیت ویزا، از 35 سال پیش 
که  دارد  روادید  تمهیدات  کشورهای مختلف در جهت تسهیل  با 
کشور جهان اجازه دارند به منظور سفر به آمریکا تا  شهروندان 38 
کشور شوند  ک این  سقف زمانی 90 روز، بدون نیاز به ویزا وارد خا
نیاز به  کشورها  و شهروندان آمریکایی نیز متقابال برای سفر به آن 

ویزا نخواهند داشت. 
با  و  رسید  تصویب  به  آمریکا  کنگره  طرف  از  اخیرا  که  قانونی  بنابر 
تبدیل  قانون  به  آمریکا  جمهوری  ریاست  اوباما«  ک  »بارا امضای 
 2016 ژانویه   21 تاریخ  از  آمریکا  خارجه  وزارت  رسمی  ابالغ  با  شد، 

الزم االجرا شد.
گزارش ایرنا، در پی این مصوبه و امضای اوباما و اعتراض»محمد  به 
کری« وزیر امور خارجه  جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران، »جان 
آمریکا 28 آذرماه )19دسامبر 2015( در نامه ای به ظریف اطمینان 
لغو  برای  خود  تعهدات«  »کامل  اجرای  به  آمریکا  دولت  که  داد 

تحریم های ایران براساس توافق هسته ای وین »پایبند« است.
افرادی  برای  گرفته  صورت  های  محدودیت  آمریکا  خارجه  وزارت 
که دیگر اجازه استفاده از این معافیت ویزا را ندارند و برای سفر به 

کرده است:  ح ذیل عنوان  کنند را به شر آمریکا باید ویزا دریافت 
ایران  در  که  آمریکا  ویزا  معافیت  دارای  کشورهای  1(شهروندان 
کشورهای ایران، عراق ،  حضور دارند و یا از تاریخ اول مارس 2011 به 
کرده اند ) به استثتا مقامات سیاسی و نظامی  سوریه یا سودان سفر 
ماموریت  منظور  بخ  که  ویزا  معافیت  توافقنامه  عضو  کشورهای 

کرده اند.(  دولتی سفر 
تابعیت  که  آمریکا  ویزا  معافیت  دارای  کشورهای  شهروندان   )2
کشورهای ایران،عراق، سوریه و سودان را داشته باشند.  دوگانه از 

های  محدودیت  شامل  افراد  اینکه  بیان  با  آمریکا  خارجه  وزارت 
کنسولگری  یا  خانه  سفارت  طریق  از  توانند  می  شک  بی  جدید 
همچنین  کرد،  اضافه  باشند  داشته  ویزا  صدور  درخواست  آمریکا 
یا  تجارت  و  بیماری  همچون  ضروری  بدالیل  که  افرادی  برای 
خدمات انسان دوستانه خواستار سفر به آمریکا باشند، تمهیدات 
گرفته شده  کنسولی و روادید در نظر  ویژه ای برای تسریع خدمات 

است. 
در این ابالغیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است، سیستم 
کشورهای  شهروندان   )ESTA(آمریکا به  سفر  مجوز  الکترونیکی 
از  بود  شده  صادر  این  از  پیش  که  سودان  و  سوریه  عراق،  ایران، 

تاریخ پنجشنبه 21 ژانویه 2016 باطل است. 
کرد، وزیر امنیت داخلی آمریکا می تواند  وزارت خارجه آمریکا اضافه 
بنا به تشخیص خود، در صورت نیاز محدودیت های ایجاد شده 

کند.  کشور آمریکا ، در موارد خاص لغو  را برای حفظ منافع ملی 
است  ممکن  که  کلی  موارد  آمریکا،  خارجه  وزارت  ابالغیه  طبق 
بدون  سفر  همچنان  و  نباشد  آنها  شامل  جدید  های  محدودیت 

ویزا داشته باشند عبارتند از: 
سازمان  المللی،  بین  های  سازمان  طرف  از  که  افرادی   ***
به  رسمی  ماموریت  بعنوان  محلی  های  دولت  و  ای  منطقه  های 

ایران،عراق، سوریه و سودان اعزام شده اند. 
انجام  منظور  به  غیردولتی  های  سازمان  طرف  از  که  افرادی   ***
و  سوریه  ایران،عراق،  کشورهای  به  دوستانه  انسان  خدمات 

سودان به ماموریت رسمی اعزام شده اند. 
و  سوریه  عراق،  ایران،  کشورهای  به  شده  اعزام  ***خبرنگاران 

سودان 
با  مطابق  مشروع  بازرگانی  و  کاری  امور  منظور  به  که  افرادی   ***

توافقنامه هسته ای ایران، به ایران سفر داشته اند. 
کاری و بازرگانی مشروع به عراق سفر  که به منظور امور  *** افرادی 
بیشتر  بررسی  حال  در  کرد:  اضافه  آمریکا  خارجه  وزارت  اند.  کرده 
تابعیت  با  افراد  برای  ویزا  معافیت  بیشتر  برخورداری  چگونگی 

دوگانه ایران،عراق،سوریه و سودان است. 
کرد: افراد شامل محدودیت های  دستگاه دیپلماسی آمریکا تصریح 
جدید به منظور دریافت ویزا های غیر مهاجرتی ضمن پیگیری از 
کنسولگری آمریکا، نیازمند انجام مصاحبه  طریق سفارت خانه و یا 

خواهند بود.

«« اخبار   

روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:

اجرای مّر قانون، امنیت کامل و رقابت سالم در انتخابات

اینکه  بیان  با  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
رد  هرمز  تنگه  از  زیاد  استرس  با  آمریکایی ها 
می شوند، گفت: سرعت شناورهای موشک انداز 
خواهد  آمریکایی  شناورهای  برابر   ۳ به  سپاه 
فدوی  علی  ،دریادار  نیوز  نامه  گزارش  رسید.به 
انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
اظهار  تلویزیون  در  گفت وگویی  در  اسالمی 

زیاد  بسیار  استرس  با  ها  آمریکایی  داشت: 
اینکه  بیان  با  رد می شوند.  وی  تنگه هرمز  از 
برابر   ۲ سپاه  موشک انداز  تندروی  شناورهای 
آینده  در  و  دارند  سرعت  آمریکایی  شناورهای 
این سرعت ۳ برابر خواهد شد، تأکید کرد: هدف 
رادارگریز  و  کوچک  شناورهای  این  دادن  قرار 
که ٦0 تا ۸0 نات سرعت دارند، در مخیله هیچ 
قدرت نظامی نمی گنجد.  فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخش دیگری 
از سخنانش تصریح کرد: ناو آمریکایی وقتی در 
سال ٦٦ و ٦٧ در خلیج فارس منهدم شد که ما 
دریاردار  نداشتیم.   هم  را  امروز  توانمندی های 
فدوی خاطرنشان کرد: امروز آمریکا و اسراییل 
در یمن هستند نه فقط عربستان و قطر و بحرین 
و تاکنون ٩ فروند شناور عربستان و مصر و... در 

یمن هدف قرار گرفتند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان از ارسال نامه ای از 
سوی این شورا به وزارت کشور مبنی بر منتفی 
الکترونیک در همه حوزه ها در  انتخابات  شدن 

انتخابات هفتم اسفندماه خبر داد.
به کیمیای وطن، نجات اهلل ابراهیمیان سخنگوی 
شورای نگهبان از ارسال نامه این شورا به وزارت 
کشور مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیک 
در همه حوزه ها در انتخابات هفتم اسفندماه خبر 
روز گذشته  نامه که عصر  این  در  و گفت:  داد 
به وزارت کشور ارسال شده است، دالیل منتفی 
شدن برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را 

به وزارت کشور ابالغ کرده ایم.
خبرنگار  به  دیگری  گفت وگوی  در  ابراهیمیان 
برگزاری  شدن  منتفی  علل  تشریح  در  تسنیم 
این  آن  دلیل  بود  گفته  الکترونیک  انتخابات 

امنیت  بود  شده  توافق  که  مراجعی  که  است 
انتخابات  جدید  سیستم  خدشه ناپذیری  و 
وصول  از  پس  کنند،  تأیید  را  الکترونیکی 

استعالمات امنیت آن را تأیید نکردند.
همچنین وی در یکی دیگر از علل برگزار نشدن 
قانون  نبودن  را  الکترونیک  به صورت  انتخابات 

برای این منظور دانسته بود.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه تحلیل گر 
آمریکایی در اوج فتنه 88 وجود نهادهایی 
چون رهبری و شورای نگهبان را مانع تغییر 
گفت: باید به این  حکومت ایران دانست، 

دو نهاد حمله شود.
سید  آیت اهلل  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
یوسف طباطبایی نژاد در خطبه دوم نماز 
مقام  پاسخ  به  اشاره  با  اصفهان  جمعه 
و  رئیس جمهور  نامه  به  رهبری  معظم 
کره کننده و رئیس  گروه مذا تشکر ایشان از 
رهبری  راهنمایی های  گر  ا گفت:  جمهور، 
به  موفقیت  این  نبود  مردم  مقاومت  و 
تنگنا  در  وقتی  دشمنان  و  نمی آمد  دست 
می شوند؛  کره  مذا به  حاضر  می گیرند  قرار 
پس  با  ایران  که  تحمیلی  جنگ  همچون 
گرفتن خرمشهر و حرکت به سمت بصره با 

پیشنهاد صلح دشمن مواجه شد.
 امام جمعه اصفهان ادامه داد: دشمن در 
کرد و به دنبال  این سال ها ایران را تحریم 
مقاومت  با  و  بود  مردم  کشیدن  سختی 
مردم و استحکام آنها در مسیر خود مواجه 

که تحریم در ایران اثری  گفت  شد و اوباما 
کره روی آوردند. وی مطرح  ندارد و به مذا
رئیس جمهور  به  رهبری  معظم  مقام  کرد: 
علی  امام  بود؛  دشمن  باید مواظب  گفتند 
)ع( به مالک اشتر گفت بعد از صلح مواظب 
دشمن باش چرا که دشمن به دنبال غفلت 
امام  می باشد.  کردن  عمل  سپس  و  تو 
بی فکری  و  سادگی  افزود:  اصفهان  جمعه 

داشته  ظن  حسن  دشمن  به  گر  ا است 
کرد.  غفلت  دشمن  از  نباید  هرگز  و  باشیم 
که  رهبری  کیدات  تا به  اشاره  ضمن  وی 
چشم  نباید  کرد:   اضافه  مقاومت،  اقتصاد 
به دست دشمن داشته باشیم و الزم است 
بایستند.  خود  پای  روی  به  کشور  و  مردم 
طباطبایی نژاد با اشاره به سخنان رهبری 
مردم  کرد:  بیان  انتخابات،  موضوع  در 

باید از باب ملی بودن انتخابات و خواستار 
پیدا  حضور  انتخابات  در  کشور  سربلندی 
ندارد،  نظام  به  اعتقاد  که  کسی  و  کنند 
لیاقت حضور در مجلس را دارا نمی باشد و 
که نظام را  کسانی باشیم  همه باید دنبال 
که  کسانی  قبول دارند؛ در هیچ جای دنیا 
کز تصمیم گیری  نظام را قبول ندارند در مرا

جایگاهی ندارند. 
اوج  در  آمریکایی  تحلیل گر  گفت:  وی   
و  رهبری  چون  نهادهایی  وجود   88 فتنه 
شورای نگهبان را مانع تغییر حکومت ایران 
گفت: باید به این دو نهاد حمله  دانست و 
کرد:   کید  تا طباطبایی نژاد  آیت اهلل  شود. 
را  اشغالگران  نگهبان  شورای  که  زمانی  تا 
نظام  نمی توانند  دشمنان  می کند،  غربال 
کید  را تغییر دهند. امام جمعه اصفهان تا
گر  کرد: همه باید پایبند به انقالب باشند و ا
کسی بخواهد همچون جریانات 88 عمل 
خواهد  روبرو  مردم  محکم  مشت  با  کند، 
شد و افراد حزب اللهی نیز باید آرامش خود 

را حفظ نمایند.

امام جمعه اصفهان:

  دشمن به دنبال حذف نهادهای رهبری و شورای نگهبان است

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 

آمریکایی ها با استرس زیاد از تنگه هرمز رد می شوند
 دالیل »منتفی شدن انتخابات الکترونیکی« به وزارت

کشور ابالغ شد  

سیاست
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گفت:  اصفهان  استان  کارگران  اسالمی  جامعه  دبیر 
آن ها  و  هستند  کارگران  کشور  اقتصاد  فقرات  ستون 
مولد جامعه اند؛ ایجاد شغل جدید پیش کش؛ دست کم 
همان شغل هایی را که هستند، حفظ کنیم تا کارگری 

بیکار نشود.
کارگر  هزار   12 بیکاری  خبر  درباره  رحمانی  حسین   
توجه  با  کرد:  اظهار  گذشته  ماهه  هفت  طی  اصفهانی 
به رکود بی سابقه ای که در جامعه با آن مواجه هستیم، 
افزود:  به کارگران وارد شده است. وی  بیشترین فشار 
شرکت ها  و  کارخانه ها  در  کار  حال  در  که  کارگرانی 
بوده اند، به دلیل رکود و عدم خروج محصوالت کارگاه 
کار  حال  در  که  کارگرانی  بیشتر  اینکه  به  توجه  با  و 
هستند، به صورت قراردادهای کوتاه مدت و بعضا سفید 
کارفرما می دهد  به  را  اختیار  این  امضا شاغل هستند، 
که هرگاه نیاز به کارگر نداشت و محصوالتش به فروش 
با  و  باشد  داشته  نیرو  تعدیل  راحتی  به  بتواند  نرسید، 

گرفتن ساده ترین تصمیم مشکالت را حل کند.
کارگران ««راهبردهای پیمانکاران در قبال 

اشاره  با  اصفهان  استان  کارگران  اسالمی  جامعه  دبیر 
تصریح  کارگران  قبال  در  پیمانکاران  راهبردهای  به 
که  شرایطی  در  و  رکود  زمان  در  کارفرمایان  کرد: 
را  کارگران  ندارند،  محصوالتشان  فروش  برای  بازاری 
بیکاری  بیمه  پوشش  تحت  را  آن ها  برخی،  و  اخراج 
حتی  کارفرمایان  از  برخی  متاسفانه  می دهند؛  قرار 
کارگران خودشان را تحت این بیمه هم قرار نمی دهند. 

وی درباره راه خروج از این بحران تاکید کرد: بهترین 
رکود  از  شدن  خارج  با  است؛  اقتصادی  رونق  راه، 
آنچه  برخالف  و  کنیم  حل  را  بحران  این  می توانیم 
دولتمردان ما می گویند که از رکود خارج شده ایم، در 
این موضوع  اتفاقی خالف   کارگاه ها و کارخانه ها شاهد 

هستیم.
««اقتصاد مقاومتی

مقام  که  همان طور  روش  بهترین  کرد:  اذعان  رحمانی 
اقتصاد  سیاست های  اتخاذ  فرمودند،  رهبری  معظم 
تولید  شرایط  بهبود  دنبال  به  اگر  و  است  مقاومتی 
هستند، نباید حتی یک کارگر از کار خود بیکار شود. 
به  بیان داشت:  اقتصاد  به شرایط رکودی  اشاره  با  وی 
دلیل نبود رونق در بازار، محصوالت کارخانه ها در انبار ها 

جمع شده است و به فروش نمی رسد. 
رابطه  در  اصفهان  استان  کارگران  اسالمی  دبیر جامعه 
با آخرین وضعیت بخش های اقتصادی خاطرنشان کرد: 
با  و  است  ساختمان  بحث  در  محصوالتمان  بیشترین 
توجه به رکود در ساخت وساز منجر به این شده است 
که بیشتر کارخانه ها محصوالتشان به فروش نمی رسد و 

این منجر به بیکاری کارگر از کار خود می شود. 
کشور  اقتصاد  فقرات  ستون  کرد:  اذعان  پایان  در  وی 
ایجاد  جامعه اند؛  مولد  آن ها  و  هستند  کارگران 
شغل هایی  همان  کم  دست  پیش کش؛  جدید  شغل 
بیکار کارگری  تا  کنیم  حفظ  هستند،  که   را 

 نشود.

استان  شمال  کشاورزی  جهاد  آبزیان  و  شیالت  مدیر 
کرمان گفت: ساالنه بین 25 تا 30 تن آرتیما از خارج 
را  امکان  این  تنهایی  به  کرمان  استان  و  می شود  وارد 
دارد که 70 درصد این نوع ماهی را با توجه به آب شور 

موجود در استان تولید کند. 
تغذیه  مدیریت  تخصصی  همایش  در  ابوالقاسمی  رها 
جزو  کرمان  استان  داشت:  اظهار  آبزیان  بهداشت  و 
اما  است؛  کم  بارش  به  توجه  با  کم  آب  استان های 
ظرفیت های زیادی در زمینه رشد آبزی پروری در استان 
کرمان وجود دارد. وی افزود: تنوع اقلیمی استان کرمان 
موجب شده است تا تولید انواع ماهیان سرد آبی، گرم 
آبی، ماهیان خاویاری، گونه آرتیما را که ویژه آب های 

شور و ... است، در استان کرمان داشته باشیم.
کشاورزی ««استفاده از آب 

ابوالقاسمی بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از 95 درصد 
مصرف آب در سطح استان کرمان در بخش کشاورزی 
است، باید همگام از آب کشاورزی برای پرورش آبزی ها 
استفاده کنیم. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در بعضی 
از شهرستان های استان کرمان آب، شور است، نمی توان 
پرورش  برای  اما  کرد؛  استفاده  کشاورزی  زمینه  در 
ماهی آرتیما که در آب های شور پرورش می یابد، بسیار 
عالی است و در این راستا پرورش ماهی آرتیما در این 

شهرستان ها راه اندازی شده است.
««راه اندازی بزرگ ترین پالم تولید و پرورش آرتیما

استفاده  با  توانسته ایم  ما  کرد:  خاطرنشان  ابوالقاسمی 

از آب شور بزرگ ترین و تنهاترین پالم تولید و پرورش 
آرتیما در کشور و حتی در خاورمیانه را در شهرستان 

رفسنجان راه اندازی کنیم. 
وی تصریح کرد: ساالنه براساس آمار شیالت کشور بین 
استان  و  می شود  وارد  خارج  از  آرتیما  تن   30 تا   25
کرمان به تنهایی این امکان را دارد که 70 درصد این 
نوع ماهی را با توجه به آب شور موجود در استان تولید 

کند. 
شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  آبزیان  و  شیالت  مدیر 
استان کرمان تصریح کرد: بررسی های کارشناسی نشان 
دسترس  در  آب های  درصد   10 فقط  ما  اگر  می دهد، 
استان را در راستای آبزی پروری فعال کنیم، نزدیک 5 

هزار تن تولید ماهی در سال، می توانیم داشته باشیم.
««پرورش ماهیان خاویاری

ابوالقاسمی تاکید کرد: استان کرمان به لحاظ آبزی پروری 
اساس همین شاخص ها  بر  و  دارد  ویژه ای  شاخص های 
پروژه هایی را تعریف کرده ایم؛ از جمله توسعه، تکثیر و 
پرورش آرتیما و گونه های جدیدی مانند ماهی دریایی 
خزر که چند ماه پیش وارد استان کرمان شد و پرورش 
شیالت  کار  دستور  در   ... و  تیالپیال  ماهی  آزمایشی 
خاویاری  ماهیان  پرورش  افزود:  وی  است.  گرفته  قرار 
در استان کرمان شروع شده است و ما در برنامه پنجم 
بودیم،  نگرفته  برای آن جایگاه مطلوبی در نظر  توسعه 
اما با توجه به استقبال از این گونه ماهی در برنامه ششم 

توسعه نیاز به تجدیدنظر داریم.

پیامدهایی  برجام،  توافق  از  پس  موضوعات  از  یکی 
که در دو حوزه فرصت   ها و تهدیدات راهبردی  است 

گرفت. کشور شکل  برای 
این  از  بایست  می     صحیح  ریزی  برنامه    با  واقع  در   
از  فرصت   ها بهره   برداری و با شناسایی آسیب   ها، 
مقام  نگرانی  اعالم  و  کید  تأ کرد.  پرهیز  ها  آن  پیشامد 
معظم رهبری در ارتباط با موضوع نفوذ در خالل اجرای 

برجام، اهمیت این موضوع را روشن میکند. 
در حوزه تهدید موارد زیر احصاء شد:

1. نفوذ آمریکا در ایران:
بازیگر  یک  به  مانع  بازیگر  یک  از  ایران  تبدیل  الف. 

وسیله از سوی آمریکا؛
کمیتی ایران به یک همکار برای  ب. تبدیل دستگاه حا

آمریکا؛
افکار  مدیریت  و  داخلی  صحنه  در  آمریکا  نفوذ  ج. 

عمومی ایران؛
2. افزایش شکاف و تقابل میان رویکردهای موجود در 

کشور؛
3. مبهم ماندن سهم و نقش رهبری در جریان برجام 

برای مردم؛
4. ضعف    های مدیریتی بعد از برجام؛

کم  رنگ   تر  شدن استکبارستیزی در دورن جامعه.  .5
اشاره زیر  موارد  به  توان  می  نیز  فرصت  حوزه  در   اما 

کرد:  
نظام سطح  در  قدرت  معادله  در  تحول   .1 

 بین الملل؛
2. مثبت شدن تصویر ج.ا.ایران در سطح منطقه   ای 

و جهانی؛
و  ای  منطقه  سطح  در  اتحادها  ماهیت  در  تحول   .3

جهانی؛
4. تغییر نقش ایران از بازیگر امنیت   زدا به امنیت   زا در 

نظام بین  الملل؛
5. تشدید اختالف میان دو حزب دموکرات و جمهوری  

خواه آمریکا؛
ایران در عرصه مدیریت بحران  های  آفرینی  6. نقش  

منطقه  ای .

ارزش  سطح  پایین ترین  به  ژانویه  دوم  هفته  در  دالر 
حال  عین  در  رسید.  یورو  و  ین  ارز  دو  برابر  در  خود 
قرار  ایران  تحریم  های  لغو  تاثیر  تحت  نفت  بازار   که 

گرفت. 
بازارهای عمده اقتصادی در جهان حاکی از آن  تحوالت 
روز  آخرین  در  ژانویه،   17 به  منتهی  هفته  در  که  است 
معامالت در بازار ارز دالر به کمترین مقدار پنج ماه اخیر 
در برابر ین و کمترین مقدار دو هفته گذشته در مقابل 

یورو رسیده است.
 بعد از کاهش مجدد قیمت نفت در بازار و انتشار اطالعات 
ضعیف از اقتصاد ایاالت متحده، ارزش دالر کاهش یافت. 
شرایط  این  است  کرده  اعالم  مرکزی  بانک  که  طور  آن 

بهره  نرخ  افزایش  جهت  رزرو  فدرال  برای  محدودیتی 
متوسط  گزارش،  بنابراین  می شود.  محسوب  سیاستی 
ارزش دالر نسبت به ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین 
0.63 درصد و در مقابل یورو 0.30 درصد تضعیف شد. 
در عین حال که ارزش دالر در برابر فرانک 0.20 و پوند 

1.49 تقویت شده است.
 بهبود وضعیت بازارهای سهام در آمریکا و از سویی دیگر 
بازار  رونق  موجب  که  نفت  قیمت  بر  سعودی  فشارهای 
ایالت متحده می شود، موجب تقویت دالر شد. در  سهام 
بازار نفت نیز متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه 
با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت. بانک مرکزی 
زمان  نزدیکی  چین،  سهام  بازار  افت  که  داد  گزارش 
ذخایر  افزایش  و  ایران  علیه  بین المللی  تحریم  های  لغو 
خام  نفت  بهای  کاهش  دالیل  مهم ترین  آمریکا،   نفت 

بودند.
 در بازار جهانی نفت نیز متوسط بهای نفت پایه آمریکا در 
هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 11.75 
بازار  وقت  پایان  نرخ های  به  کرد.  پیدا  کاهش  درصد 
نیویورک بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده 
29.42 تا 31.41 دالر معامله شد و متوسط هفتگی بهای 

هر بشکه آن در سطح 30.56 دالر قرار گرفت.

شهردار یزد در دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی 
را  شهرداری  آینده  سال  بودجه  الیحه  شهر،  شورای 

کرد.  تقدیم شورای اسالمی شهر 
جلسه  دومین  و  پنجاه  و  دویست  در  یزد  شهردار 
آینده  سال  بودجه  داشت:  اظهار  یزد  شهر  شورای 
که این رقم  شهرداری یزد چهار هزار میلیارد بسته شد 

در مقایسه با بودجه امسال تغییری نداشته است. 
 ۵۰۰ و  هزار  دو  کرد:  بیان  عظیمی زاده  محمدرضا 
و  عمرانی  پروژه های  به  بودجه  این  از  تومان  میلیارد 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن مربوط به امور اجرایی و 

هزینه های جاری شهرداری است.
در  بودجه  این  تصویب  با  کرد:  امیدواری  اظهار  وی   
برنامه های  آینده  بتواند در سال  یزد  شورا، شهرداری 
مرحله  به  خوبی  به  را  عمرانی  حوزه  در  به ویژه  خود، 

اجرا درآورد.
جلسه  این  در  نیز  یزد  شهر  اسالمی  شورای  رییس   
یزد  شهرداری   ۹۵ سال  بودجه  امروز  داشت:  اظهار 
که در  تقدیم شورای اسالمی شهر شد  در وقت مقرر، 
به  توجه  نیمه تمام،  پروژه های  اتمام  به  آن  تصویب 
سبز  فضای  و  پارک  ها  پیاده روسازی،  محله ها،  عمق 
توجه  یزد،  شهر  سطح  مختلف  محله های  آسفالت  و 

ویژه خواهد شد.
دلیل  به  کرد:  بیان  ع  زار عباس  االسالم  حجت   

و  دارد  وجود  شهر  در  تمام  نیمه  پروژه  های  اینکه 
طور  به  دارد،  کافی   بودجه  به  نیاز  تکمیل،  برای 
بررسی  از  پس  شهرداری،  تقدیمی  بودجه  قطع 
خواهد زیاد  و  کم  شورا  کمیسون  های  در   دقیق 

 شد. 
کرد: تکمیل پروژه  های نیمه تمام شهرداری  وی عنوان 
الیحه  تصویب  در  قطع  طور  به  سبز،  فضای  توسعه  و 

بودجه شهرداری اثرگذار خواهد بود.
گزارش مهر، شهر یزد با جای دادن تقریبا نیمی از   به 
جمعیت استان در خود، حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت 
کنده اند؛  کم در محله  های مختلف پرا کم  ترا که  دارد 
کندگی جمعیت،  گفته مسئوالن شهرداری، این پرا به 
کرده هزینه  پر  را  یزد  مردم  به  رسانی   خدمات 

 است.

بی انضباطی  از  ناشی  را  بدهی  ها  افزایش  مسئوالن 
دلیل  به  موضوع  این  که  می گویند  و  دانند  نمی  مالی 
شده  وارد  آنها  به  گذشته  از  که  است  تحمیل  هایی 
طی  کشور  اقتصادی  خاص  شرایط  دیگر  سوی  از  و 
است.  زده  دامن  بدهی  ها  افزایش  به  اخیر  سال های 
البته برخی  ها مشکالت مربوط به پرداخت یارانه  های 
نظام  به  دولت  بدهی  های  حجم  افزایش  در  را  نقدی 
رییس  نوبخت،  محمدباقر  کنند.  می  ح  مطر بانکی 
پیش  روز  چند  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
گفت:  بانکی  نظام  به  دولت  بدهی  های  مورد  در 
بازپرداخت بدهی  های دولت به نظام بانکی در بودجه 
که این  ۹۵ به ما تحمیل شده است؛ این در حالی است 

است،  گذشته  مختلف  دوره  های  برای  بازپرداخت 
که از طریق اوراق مالی نسبت  بنابراین می خواهیم 
کنیم؛  اقدام  بانک ها  به  بدهی ها  حساب  تسویه  به 
اما در حال حاضر یک تفاوت تعریفی در مورد میزان 

بدهی ها بین بانک مرکزی و دولت وجود دارد. 
رقم  این  که  است  معتقد  دولت  اظهارداشت:  وی 
۶۴ هزار میلیارد تومان، براساس محاسبات سازمان 
کشور است؛ اما بانک مرکزی،  مدیریت و برنامه ریزی 
کرده است.  این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد:  گذشته نیز علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعالم  هفته 
بر اساس برآوردهای انجام شده، مجموع بدهی دولت 
هزار  سه  مختلف،  بخش  های  به  دولتی  شرکت  های  و 
هزار   ۹۶۰ و  هزار  یک  است.  ریال  میلیارد  هزار   ۸۰۰ و 
میلیارد ریال بدهی دولت، یک هزار و ۸۴۰ هزار میلیارد 
هزار   ۶۰۰ و  هزار  یک  و  دولتی  شرکت  های  بدهی  ریال 
میلیارد   ۵۵( نفت  ملی  شرکت  بدهی  ریال  میلیارد 
به  دولت  بدهی  می دهد  نشان  آمارها  است.  دالر( 
بانک مرکزی در مردادماه ۹۲، حدود ۱۵۸ هزار میلیارد 
ریال بوده؛ این رقم در خردادماه امسال به ۲۴۷ هزار 
که افزایش ۸۹ هزار میلیارد ریالی را  میلیارد ریال رسید 

نشان می دهد.  

فرماندار لنجان خبر داد:

افتتاح 60 پروژه در شهرستان لنجان
فرماندار لنجان از افتتاح 60 پروژه در دهه فجر خبر داد و گفت: این 
پروژه ها توسط شهرداری های 9گانه شهرستان لنجان افتتاح می شود. 
سید محسن سجاد در نشست هماهنگی ستاد دهه فجر که با حضور 
نقطه  فجر  اظهار کرد: دهه  برگزار شد،  لنجان  مسئوالن شهرستان 
از 30 کمیته و  از تشکیل بیش  انقالب است. وی  تاریخ  عطفی در 
مسئوالن  افزود:  و  داد  خبر  فجر  دهه  بزرگداشت  راستای  در  ستاد 
شهرستان پیگیر برنامه های جامع و خوبی هستند که برخی از این 

برنامه ها برای اولین بار در سطح استان اجرایی خواهد شد.
 فرماندار شهرستان لنجان از افتتاح 60 پروژه در دهه فجر خبر داد و 
تصریح کرد: این پروژه ها توسط شهرداری های 9گانه شهرستان و نیز 
حمایت حداقل 40 دستگاه اجرایی و با اعتباری بالغ  بر 200 میلیارد 

ریال در شهرستان افتتاح خواهد شد. 
سجاد ادامه داد: سهم بخش باغ بهادران در افتتاح این پروژه ها، 50 
دیوارکشی  ورودی،  بلوارهای  احداث  زمینه های  در  و  ریال  میلیارد 
آرامستان ها و ساماندهی گلزار شهدای این منطقه و نیز سایر اقدامات 
در شهرستان  حادثه خیز  نقاط  به  توجه  با  وی  بود.  خواهد  عمرانی 
دستگاه های  حمایت  و  عمل  آمده  به   پیگیری های  با  کرد:  عنوان 
اما  مرتفع شده؛  نقاط حادثه خیز  این  از  بسیاری  مختلف، مشکالت 
دارای  سفیددشت  جاده  نظیر  موارد  بعضی  در  لنجان  شهرستان 

مشکالت و معایبی است که به جد پیگیر این مشکالت هستیم. 
و  هسته ای  مذاکرات  پایان  به  اشاره  با  لنجان  شهرستان  فرماندار 
اجرای برجام در کشور تصریح کرد: حال که برجام به فرجام رسیده، 
برطرف  یک شب  عرض  در  کشور  مشکالت  که  داشت  انتظار  نباید 
بشود. سجاد در پایان یادآور شد: رکود اقتصادی در کشور که رشد 
منفی به خود گرفته بود، خوشبختانه با مدیریت صحیح به مثبت سه 

رسیده و شاهد رشد آن هستیم.

به دلیل عدم پرداخت بدهی؛

  توقف پروازهای یک ایرالین 
در فرودگاه اصفهان

نکردن  پرداخت  دلیل  به  را  ایرالینی  پروازهای  اصفهان،  فرودگاه 
به  هم  هنوز  فرودگاه ها  به  ایرالین ها  بدهی  کرد.  متوقف  بدهی اش 
شمار  به  دومجموعه  این  میان  چالش برانگیز  موارد  از  یکی  عنوان 
صنعت  مجموعه های  این  دو  هر  راه  سر  بر  را  مشکالتی  و  می رود 
حمل و نقل به وجود آورده است؛ به طوری که در تازه ترین اقدام در 
فرودگاه اصفهان، اجازه پرواز به یکی از ایرالین ها داده نشد. این در 
حالی است که مدیر عامل شرکت فرودگاه ها بارها تاکید کرده است 
که نباید حقوق مسافران پایمال شود و از هیچ پروازی به دلیل بدهی 
جلوگیری نمی شود؛ اما به نظر می رسد که در برخی از فرودگاه ها به 
این موضوع توجهی نشده و حقوق قانونی مسافران تحت الشعاع این 

کشمکش ها قرار می گیرد.

خودروسازان دیگر بهانه تحریم را ندارند
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: با اجرایی 
کیفیت  بودن  پایین  نمی توانند  دیگر  خودروسازان  برجام،  شدن 
کرد:  اظهار  جعفری  محمد  دهند.  ربط  تحریم  به  را  محصوالتشان 
در  را  مصرف کنندگان  رضایت  نتوانسته اند  خودروسازان  متاسفانه 

زمینه قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی خود جلب کنند.
خودروسازان  بودیم  شاهد  گذشته  سال های  در  اینکه  بیان  با  وی   
برخی مشکالت را به تحریم ربط می دادند، خاطرنشان کرد: بنابراین 
با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، این بهانه از بین رفته و شرایط 

برای بهبود وضعیت فراهم شده است. 
داد:  ادامه  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  ملی  انجمن  رییس 
خودروسازان باید در شرایط پساتحریم، نسبت به از رده خارج کردن 
خودروهای قدیمی و تولید خودروهای جدید اقدام کنند. وی افزود: 
فرصت  ایران،  در  فعالیت  برای  جهانی  مطرح  خودروسازان  اشتیاق 
مناسبی برای خودروسازان است تا برای به روز کردن خطوط تولید و 

فن آوری خود اقدام کنند. 
جعفری با بیان اینکه رعایت حقوق مصرف کنندگان باید به دغدغه 
برداشته شدن  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  تبدیل شود،  خودروسازان 
تحریم ها و ورود خودروسازان جهانی به کشور، شرایط برای رقابتی 

شدن بازار خودرو فراهم شود.

کرد: شرکت پخش نفتی اعالم 

گران شد کارمزد فروش بنزین 
مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی، از افزایش 40 درصدی 
روزانه  مصرف  متوسط  گفت:  و  داد  خبر  بنزین  فروش  کارمزد  نرخ 
بنزین از ابتدای امسال با افزایشی 2.1 درصدی به 71 میلیون لیتر 
رسید. سید ناصر سجادی با اشاره به افزایش 40 درصدی نرخ کارمزد 
معوقات  گفت:  سال جاری  در  سوخت  جایگاه های  در  بنزین  فروش 
جاری  سال  ابتدای  از  جدید  کارمزد  براساس  سوخت  جایگاه های 

محاسبه و و بهمن ماه به طور کامل پرداخت خواهد شد.
 مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: در 9 ماه 
بنزین  لیتر  میلیون   71 متوسط  طور  به  روزانه   94 سال  گذشته 
مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2.1 درصد 

رشد مصرف داشته است.
 این مقام مسئول درباره مصرف نفت سفید در 9 ماه امسال گفت: 
در  سفید  نفت  لیتر  میلیون   ٨.7 از  بیش  روزانه  یادشده،  مدت  در 
کشور عرضه شده است که نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش 
گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور، این میزان ٨ درصد کاهش 

را نشان می دهد. 
مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران یادآور شد: امسال 
گاز  نفت  لیتر  میلیون   ٨3 روزانه  متوسط  طور  به  آذرماه  پایان  تا 
مصرف  کاهش  درصد   19 پارسال  به  نسبت  که  است  شده   عرضه 

داشته ایم.
اینکه در 9 ماه نخست امسال روزانه 25 میلیون  بیان  با   سجادی 
لیتر نفت کوره در کشور مصرف شده است، گفت: این میزان مصرف 

نسبت به سال گذشته بیش از 37 درصد کاهش یافته است. 
به گفته این مقام مسئول، مصرف روزانه گاز مایع در کشور در 10 ماه 
 امسال 5  هزار و 590  تن بوده که نسبت به پارسال 3.5 درصد کاهش داشته

 است.

««سیری در دنیای خرب 

دبیر جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان:

 برخالف آنچه دولت مردان می گویند 
از رکود خارج نشده ایم

مدیر شیالت و آبزیان کرمان عنوان کرد:

 توانایی تولید 70 درصد 
آرتیما در کرمان

پسا  برجام، تهدیدات، فرصتها
در دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر؛

تقدیم الیحه بودجه شهرداری یزد به شورا

دالیل افزایش بدهی های دولت به نظام بانکی بازار نفت تحت تاثیر لغو تحریم  های ایران
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 مدیر عامل جمعیت هالل احمر 

چهارمحال و بختیاری خبر داد

فعالیت 12 هزار امدادگر در 
چهارمحارمحال و بختیاری

از  بختیاری  و  عامل جمعیت هالل احمر چهارمحال  مدیر 
فعالیت 12 هزار امدادگر در هالل احمر استان خبر داد.

به  اشاره  با  فروغی   محمد  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
این جمعیت در  استان گفت:   اعضای جمعیت هالل احمر 

چهارمحال و بختیاری دارای 12 هزار عضو امدادگر است.
وی با اشاره به اعضای داوطلب در سراسر استان اضافه کرد: 
اکنون این جمعیت در چهارمحال و بختیاری دارای 9 هزار 
عضو داوطلب است که در زمینه های مختلف با این جمعیت 

همکاری می کنند.
این مسئول با اشاره به سازمان های مختلف در این جمعیت 
جمعیت  اکنون  کرد:  تصریح  جوانان  سازمان  جمله  از 
عضو  هزار   25 دارای  بختیاری  و  چهارمحال  هالل احمر 

جوان در سازمان جوانان است.
فروغی با اشاره به وظایف اصلی جمعیت هالل احمر اضافه 
کرد: ماموریت اصلی هالل احمر، تسکین دردهای بشری و 

تامین سالمت انسان ها در سراسر جهان است.
وی با بیان اینکه ایجاد صلح و دوستی بین جوامع و دولت ها 
نیز، از دیگر وظایف این جمعیت و شعار آن است، تصریح 
کرد: این جمعیت در حوادث غیر مترقبه به خصوص حوادثی 
خدمت رسانی  نیازمندان  به  می شوند  بحران  به  منجر  که 

می کنند.
با  بختیاری  و  چهارمحال  عامل جمعیت هالل احمر  مدیر 
داد: جمعیت  ادامه  این جمعیت  اصول  و  اهداف  به  اشاره 
هالل احمر به صورت بی طرف، بی غرض و با رعایت انسانیت 
به همه مردم و نیازمندان در زمینه های مختلف امدادرسانی 

می کند.
استان  در  هوایی  امداد  پایگاه  احداث  به  اشاره  با  وی 
پایگاه  این  وسیله  به  کرد:  تصریح  بختیاری  و  چهارمحال 
در بسیاری از حواث امداد     رسانی به حادثه دیدگان، از جمله 
حادثه دیدگان برف و کوالک و زلزله در مناطق کوهستانی 
و صعب العبور به سهولت و با سرعت بیشتری انجام می شود.

فروغی با اشاره به ارزیابی مطلوب از این جمعیت در امور 
در  استان  جمعیت  جاری  سال  در  کرد:  اضافه  مختلف 

جایگاه برتر در زمینه حجاب و عفاف قرار گرفت.
وی با اشاره به پاسخگویی خوب این دستگاه به مراجعان، 
ایجاد فضای مناسب برای آن ها، مکاتبات به  موقع و سایر 
موارد مربوط به مراجعان ادامه داد: عملکرد مناسب نسبت 
به دستور العمل های وزارت کشور و استانداری چهارمحال و 
بختیاری از دیگر مواردی بوده که این جمعیت را در رتبه 
برتر صیانت از حقوق شهروندی بین دستگاه ای اجرایی قرار 

داده است.
این مسئول با بیان اینکه در طول سال، طرح های مختلفی 
از سوی این جمعیت اجرا می شود، خاطرنشان کرد: طرح 
مسافران  طرح  همچنین  و  مسافران  تابستانه  و  زمستانه 
مانند  جاری  سال  در  سالمت  سفر  عنوان  با  نوروزی، 

سال های گذشته اجرا  شد.
داوطلبان  امدادگران،  مطلوب  عملکرد  به  اشاره  با  فروغی 
و جوانان این جمعیت افزود: در سال جاری چهارمحال و 
را  نوروزی  سفر های  در  برتر خدمت رسانی  رتبه  بختیاری 

کسب کرده است.
در  کرد:  اضافه  مسافران  راهنمای  طرح  به  اشاره  با  وی 
راستای معرفی مناطق سیاحتی، مراکز اقامتی و راهنمایی 
مسافران در سفر به این استان، هالل احمر اقدام به چاپ 
نشریه ای با عنوان سفر ایمن و سالم کرده و آن را در اختیار 

مسافران قرار می دهد.
در  امدادگران  شبانه روزی  حضور  به  اشاره  با  فروغی 
به  خدمت رسانی  منظور  به  استان  مواصالتی   محور های 
ارایه  و  شهر ها  ورودی  در  چادر  برپایی  کرد:  تاکید  مردم 
خدماتی، از جمله توزیع بسته های فرهنگی بین مسافران 
از جمله اقدامات مناسب این سازمان در راستای راهنمایی 

مسافران است.
ورودی شهر ها  در  نماز  برپایی خیمه های  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: خدمات الزم در زمینه های فرهنگی نیز توسط 
ارایه  بختیاری  و  چهارمحال  مسافران  به  جمعیت  این 

می شود.
با  بختیاری  و  چهارمحال  عامل جمعیت هالل احمر  مدیر 
اشاره به شرایط جغرافیایی و لزوم امدادرسانی در مناطق 
راه اندازی  و  احداث  برای  تاکنون  گفت:  استان  مختلف 
از جمعیت هالل احمر در شهرستان کیار، قطعه  شعبه  ای 
زمینی به مساحت سه هزار متر مربع خریداری شده است.

فارس

تصویب طرح ساماندهی تبلیغات 
انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری 
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از 
تصویب کلیات طرح تبلیغات انتخاباتی در این استان خبر 

داد.
افزود: در دهمین نشست شورای  جواد کارگران دهکردی، 
فرهنگ عمومی استان کلیات اجرایی دو طرح فرهنگی مهم 
به تصویب رسید که یکی از این طرح ها مربوط به تبلیغات 

انتخاباتی است.
تبلیغات  ساماندهی  شامل  طرح  ها  این  داشت:  اظهار  وی 
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین 
فرهنگ  ترویج  همچنین  و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 

الگوسازی از نخبگان و سرآمدان جامعه هستند.
بختیاری  و  چهارمحال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تاکید کرد: در طرح ساماندهی تبلیغات انتخابات پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی، آشنایی مردم با وظایف انتخاباتی ، آشنایی نامزدهای 
انتخاباتی با وظایف خویش، آشنایی گروه های موثر در حوزه 
مسئولیت خود و آشنایی ستاد اجرایی و مسوولین دستگاه ها 
با وظایف انتخاباتی در حوزه مسئولیت خود مورد توجه قرار 

گرفته است.

گونی اتوبوس در محور  واژ
اصفهان - تهران ۱۴ 

گونی اتوبوس در محور اصفهان - تهران 14نفر آسیب  در واژ
دیدند و از میان آسیب دیگان، 10 نفر به بیمارستان منتقل 
یک  گلپانا   از  نقل  به  وطن؛  کیمیای  گزارش  شدند.به 
مخور  در  و  موته  راهی  دو   ۸ کیلومتر  در  اتوبوس  دستگاه 
در  که  شد  گون  واژ دیروز  بامداد   ۲ ساعت  تهران  اصفهان 
آسیب  میان  از  و  دیدند  آسیب  نفر  چهارده  حادثه،  این 
دیگان ،ده نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند. الزم به 
این  به مصدومان  امداد رسانی   که در عملیات  ذکر است 
گلپایگان حضور داشتند و دو  حادثه، نجاتگران هالل احمر 

نفر از مصدومان را به بیمارستان منتقل نمودند.
کیلومتری  گلپایگان در چهل  گفتنی است  دوراهی موته به   
میمه   و  شهر  شاهین  شهرستان  در  و  گلپایگان  شهرستان 

قرار دارد.

كرد؛ سازمان جهانی بهداشت اعالم 

لودگی هوا   زنگ خطر مرگبار آ
به صدا در آمده است

کنون  ا هوا  آلودگی  کرد:  اعالم   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
در سراسر جهان به وضعیت اضطرار برای سالمت عمومی تبدیل 
کیمیای وطن،  به نقل از سازمان جهانی  گزارش  شده است. به 
بهداشت، این سازمان با هشدار نسبت به خطرات آلودگی هوا در 
کرد. به  کید  شهرهای جهان بر تاثیرات زیانبار آن بر نسل آینده تا
کالن شهرهای  گفته سازمان بهداشت جهانی، آلودگی های هوای 
کشته شدن میلیون ها نفر از مردم و تحمیل هزینه  جهان باعث 

های باال به دولت می شود.
شهرهای  در  هوا  آلودگی  که  شد  صادر  آن  از  پس  هشدار  این   
مقامات   2015 دسامبر  در  که  گونه ای  به  یافته  افزایش  جهان 
کرده و این شرایط  چینی در شهر پکن وضعیت هشدار قرمز اعالم 
که مدارس و ادارات تعطیل شوند. همچنین از مردم  موجب شد 
درخواست شد برای حفظ سالمت خود از رفت و آمد در فضاهای 

کنند. باز خودداری 
جهانی  سازمان  عمومی  سالمت  بخش  رئیس  نیرا«،  »ماریا   
ایجاد  باعث  کشورها  از  بسیاری  در  هوا  گفت: آلودگی  بهداشت 
وضعیتی  این  است.  شده  عمومی  سالمت  فوق العاده  وضعیت 
که  است  جهان  روی  پیش  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی  و  وخیم 
افزود:  می گذارد.نیرا  جامعه  دوش  بر  زیادی  هزینه های  آینده  در 
کنان شهرها  کوتاه مدت آلودگی هوا بر سالمت سا گرچه تاثیرات  ا
نیز همچون  آن  یافتن  تداوم  در عین حال  باشد  می تواند جدی 
در  گرفتن  قرار  می کند.  عمل  عمومی  سالمت  برای  ساعتی  بمب 
معرض آلودگی هوا مشکالت جدی را برای سالمتی ایجاد می کند 
که از آن جمله می توان به آسم، بیماری قلبی، زوال عقلی اشاره 
کرد. همچنین در صورتیکه روند باال بودن سطح آلودگی هوا ادامه 
امروز  از  بیش  آینده  در  کند خدمات رسانی سالمت جهانی  پیدا 
طبق  ایندیپندنت،   روزنامه  گزارش  به  می گیرد.  قرار  فشار  تحت 
اعالم سازمان ملل هر سال سه میلیون و 300 هزار نفر در جهان به 
دلیل تاثیرات ناشی از آلودگی هوا به مرگ زودرس دچار می شوند. 
خ  کستان ر همچنین بیشتر این مرگ و میرها در چین،  هند و پا
می دهد اما در شهرهای اروپایی هم اوضاع چندان رضایت بخش 
گزارش سازمان ملل متحد، ساالنه حدود 3/3 میلیون  نیست. به 
که سه   نفر بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ های پیش از موعد می شوند 
چهارم این مرگ ها به دلیل سکته یا حمالت قلبی اتفاق می افتد. 
چین با مرگ ساالنه نزدیک به 1/4 میلیون نفر، بیشترین تلفات 
و  نفر  با ساالنه 645 هزار  آن هند  از  بعد  دارد.  را  آلودگی هوا  براثر 
گزارش جدید  کستان 110 هزار نفر بیشترین تلفات را داشته اند.  پا
از آن است  کی  نیز حا اروپا  اتحادیه  اروپایی محیط  زیست  آژانس 
که آلودگی بزرگ ترین خطر برای سالمت عمومی و مسئول بیش از 
430 هزار مرگ زودرس در اروپاست. مدیر آژانس می گوید: آلودگی 
مانند  جدی  بیماری های  باعث  و  می کنند  کوتاه  را  مردم  عمر 
گذشته  بیماری های قلبی، مشکالت تنفسی و سرطان می شود. 
از آن، بار مالی دارد، هزینه های درمان را افزایش داده و بهره وری 

کم می کند. را 

ک، به مناسبت روز هوای پا

برگزاری مسابقه نقاشي با شعار »نقش 
ک«در ابوزیدآباد من در حفظ هوای پا

کیمیای وطن، رییس اداره حفاظت محیط زیست آران  گزارش  به 
محیط  از  مراقبت  و  توجه  هدف  با  مسابقه  این  گفت:  بیدگل  و 
تفکرات  کشیدن  چالش  به  و  هوا  آلودگي  از  جلوگیري  و  زیست 
ترویج و  آنان و  ایجاد حس مسئولیت پذیری در  آموزان و  دانش 
اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست با حضور جمعي از دانش 
برگزار  شهر  این  عباسي  کاروانسراي  در  ابوزیدآباد  مدارس  آموزان 

شد.
دانش  از  نفر   80 تعداد  مسابقه  این  در  افزود:  خواه  دولت  الهیار   
و  تفکرات  و  داشتند  حضور  متوسطه  و  ابتدایي  مقاطع  آموزان 
کاغذ ترسیم  کی هوا را بر روی  اندوخته های ذهنی خود در مورد پا
کویرات اشاره  کویري بودن شهر ابوزیدآباد و بخش  کردند. وی به 
و  زیست  محیط  به  توجه  عدم  و  طبیعت  خشکي  کرد:  اظهار  و 
هوا  آلودگي  و  ریزگردها  بروز  در  مي تواند  گیاهي  پوشش  نابودي 
میکروبي  که  ریزدگردها  این  مواقع  از  بعضي  در  که  باشد  موثر 
است.  شده  نیز  تنفسي  بیماري هاي  انواع  بروز  موجب  بوده 
شهردار ابوزیدآباد نیز با اشاره به توجه و مراقبت از محیط زیست 
به  باید  زیست  محیط  از  حفاظت  گفت:  آلودگی  از  جلوگیری  و 
فرهنگی عمومی تبدیل شود و همه مردم و دانش آموزان در این 

کنند. راستا باید تالش 
 رضا نقدي، آلودگي هوا را از عمده ترین چالش ها در دنیای امروز 
نقش  نقلیه  وسایل  زیاد  تردد  و  نقل  و  حمل  افزود:  و  برشمرد 
آلودگی های  انواع  با برشمردن  آلودگي دارد. وي،  بسزایي در این 
صحیح  فرهنگ  اظهارکرد:  زیست  محیط  آالینده های  و  هوا 
یک  عنوان  به  باید  آن  از  نگهداری  و  زیست  محیط  از  استفاده 
فرهنگ در جامعه نهادینه شود. در این جشنواره، دانش آموزان 
ک و با  کشیدن نقاشی های زیبا و جالب خود با موضوع هوای پا با 
ک می خواهیم  ک حق ماست و ما هوای پا نوشتن شعار هوای پا
حرف های دل و خواسته ها وآرزوهایشان برای داشتن هوای 

کشیدند. پاك به تصویر 

آهن  ذوب  در  ملي  ریل  تولید  پروژه 
اصفهان با وجود مشکالت فراوان، از جمله 
نبود نقدینگی و وضعیت نامطلوب صنعت 
فوالد کشور در حال اجراست و امیدواریم 
سال  ابتداي  در  ملی  ریل  از  سری  اولین 

آینده تولید شود.
مهندس یزدي زاده ضمن بیان این مطلب 
گفت: مهندس احمد صادقي، مدیر عامل 
ذوب آهن بر اتمام پروژه ریل تاکید ویژه 
دارد و در حال حاضر میزان پیشرفت تولید 
ریل ملی در مرز 90 درصد است که براي 

اتمام، نیاز به نقدینگي دارد. 
یادآوری  با  آهن  ذوب  مدیره  هیئت  عضو 
ریل  تولید  سه جانبه  تفاهم نامه  امضاي 
ملی میان سه وزارتخانه راه و شهرسازی، 
صنعت،  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
این  چنانچه  داد:  ادامه  تجارت  و  معدن 
محترم  وزیر  که  قولي  پایه  بر  تفاهم نامه 
قرارداد  به  تبدیل  دادند،  و شهرسازي  راه 
پیش فروش می شد کمک بزرگی به پروژه 
می کرد؛ چرا که می توانست هم بخشی از 
نقدینگی پروژه را تامین کند و هم موجب 
البته  باشد؛  ذوب آهن  شرکت  دلگرمی 
مسئوالن ریلی کشور از جمله مدیر عامل 

رویکرد حمایت  با  افرادی  راه آهن  شرکت 
بابت  این  از  ما  و  هستند  ملی  صنعت  از 
دلگرمی داریم؛ ولي نیازمند حمایت عملي 
معظم  مقام  که  سالي  در  به ویژه  ایشان، 
اقتصاد  به ضرورت در پیش گیري  رهبري 

مقاومتي تاکید دارند، مي باشیم.
شرکت  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
ذوب آهن با بیان اینکه مصرف ریل کشور 
تاکنون در بیشترین میزان مصرف ساالنه 
یادآور  است،  نبوده  تن  هزار   60 از  بیش 
امکان  برجام،  اجراي  به  توجه  با  شد: 
اجرایي نمودن برنامه توسعه خطوط ریلي 
کشور از 12000 کیلومتر فعلي به 25000 
کیلومتر در سال 1404 میسر خواهد شد؛ 
راه اندازي خط تولید ریل نه تنها جوابگوي 
نیاز داخل خواهد بود، بلکه امکان صادرات 
خواهد  فراهم  منطقه  کشورهاي  به  را 

ساخت.
را  کشور  ریلی  نیاز  آهن  ذوب  افزود:  وی 
در سال 95، به طور کامل پوشش می دهد 
و از مسئوالن درخواست کرد که با توجه 
مبالغ  ملی،  ریل  تولید  برای  ارزی  نیاز  به 
به  ریل  واردات  برای  شده  گرفته  نظر  در 
پروژه  تا  شود  پرداخت  ذوب آهن  شرکت 

بهره برداری از ریل ملی تسریع شود.
داد:  ادامه  آهن  ذوب  مدیره  هیئت  عضو 
برای  ذوب آهن  شرکت  اسمی  ظرفیت 
تولید ریل، در صورتي که محصول دیگري 
در نورد650 تولید نشود تا 400 هزار تن 
محصوالت  سایر  چنانچه  و  است  سال  در 
گیرد  قرار   650 نورد  تولید  سبد  در  نیز 
نیز، امکان اجابت نیاز فعلي کشور ممکن 

خواهد بود. 
وي اظهار داشت: این محصول می تواند از 

در  و  کند  جلوگیری  کشور  از  ارز  خروج 
قابل  نیز،  گران فروشی  و  تحریم  شرایط 
بازرگانی  و  فراوان تجاری  ابعاد  و  اتکاست 
قدرت  که  است  اتکایی  نقطه  که  دارد 

چانه زنی را نیز افزایش می دهد.
شرکت  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
ذوب آهن تاکید کرد: روند پیشرفت پروژه، 
در مقطع  ملی  ریل  و  است  روند مطلوبی 
راه اندازی  و  سرد  تست  مرحله  در  کنونی 

است.

معاون برنامه ريزي و توسعه ذوب آهن اصفهان:

پروژه توليد ريل ملي ذوب آهن در ابتداي سال 95 به بهره برداري مي رسد
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و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  مدیر   
عملیات  گفت:  کرمان  استان  شهرسازی 
استان  در  مهر  مسکن  واحد  هزار   10 ساختمانی 
انجام  دست  در  درصد   80 پیشرفت  متوسط  با 
از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به  است. 
راه و شهرسازی استان  کل  اداره  روابط عمومی 
سرعت  کرد:  اظهار  حاجی زاده  علی  کرمان 
مسکن  شهرک های  آماده سازی  به  بخشیدن 
مهر به دست اتحادیه تعاونی های مسکن مهر، 
کل  مدیر  بازدید  حاشیه  در  وی  است.  ضروری 
کرمان  راه وشهرسازی از تعاونی های مسکن مهر 
تعاونی  شرکت های  همزمان  است  الزم  افزود: 
برای تکمیل عملیات  انبوه سازان  و  مسکن مهر 
اجرا  انشعابات،  نصب  و  خرید  محوطه سازی، 

استاندارد  گواهی  گرفتن  و  آسانسور  تکمیل  و 
طبق  غیراین صورت  در  گفت:  وی  کنند.  اقدام 
راه وشهرسازی،  وزارت  اخیر  بخش نامه های 
امکان فروش اقساطی تسهیالت مهیا نمی شود. 
کرمان  راه وشهرسازی  کل  اداره  در  مسئول  این 
آماده سازی  و  عملیات  تکمیل  کرد:  بیان 
اتحادیه  عهده  بر  مهر،  مسکن  شهرک های 
اتحادیه  کارمندان،  مهر  مسکن  تعاونی های 
اتحادیه  و  کارگران  مهر  مسکن  تعاونی های 
آزاد است. وی  تعاونی های مسکن مهر مشاغل 
باید  کرمان  شهرستان  در  تعاونی ها  این  افزود: 

کنند. عملیات آماده سازی را تکمیل 
که هنوز  گر تعاونی هایی وجود دارند  گفت: ا وی 
به  باید  نکرده اند،  پرداخت  را  خود  آورده  سهم 

کار و رفاه  کل تعاون،  سرعت با مساعدت از اداره 
اجتماعی، این موضوع را تعیین تکلیف و سهم 
به  نسبت  و  اخذ  کامل  طور  به  را  تعاونی  آورده 
پیگیری  مورد  که  آماده سازی  عملیات  تکمیل 

کنند. مردم است، اقدام 
شهرک  مهر  مسکن  سایت  افزود:  حاجی زاده 
که  کرمان در دو بخش است  مطهری شهرستان 
؛ اما در  یک بخش آن، 90 درصد پیشرفت دارد 
نشده،  انجام  آسفالت  عملیات  که  دیگر  بخش 
مهر  مسکن  تعاونی های  اتحادیه  عهده  بر  کار 

کنند. که باید سریع اقدام  مشاغل آزاد است 
مهر  مسکن  سایت  در  کرد:  تصریح  وی 
مربوط  آماده سازی  عملیات  زرند،  شهرستان 
این  در  که  است  تعاونی هایی  از  تعدادی  به 

تر  سریع  هرچه  باید  هستند؛  مستقر  منطقه 
گفت:  کنند. وی  عملیات آماده سازی را تکمیل 
در شهرستان سیرجان نیز، عملیات آماده سازی 
فعالیت  که  بر عهده شهرداری نجف شهر است 
عملیات  از  ناچیزی  درصد  و  داده  انجام  خوبی 
انجام  را  کار  سریع تر  داریم  تقاضا  مانده؛  باقی 

دهند.

10 هزار واحد مسکن مهر در کرمان در دست ساخت است

مهارت  ارزشیابی  و  سنجش  اداره  رییس 
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره 
اصفهان گفت: استان در برگزاری آزمون های 

الکترونیک جایگاه دوم کشور را دارد.
آموزش  اداره کل  روابط عمومي  گزارش  به 
مسعود  اصفهان،  استان  حرفه اي  و  فني 
ارزشیابی  و  سنجش  اداره  رییس  دانشمند 
مهارت اداره کل در بازدید از مرکز دهاقان با 
بیان این مطلب اظهار داشت: کارگاه سنجش 
استان  در  نخستین بار  برای  الکترونیک 
اصفهان به شکل پایلوت انجام و در این راستا 
60 سامانه الکترونیکی راه اندازی شده  است.

گذشته،  ماهه   9 در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آزمون هاي  در  نفر  هزار   82 از  بیش 

داشت:  بیان  کرده اند،  شرکت  الکترونیک 
تاکیدات  از  الکترونیک  آزمون های  برگزاری 
دولت تدبیر و امید است و در راستاي اقتصاد 
مقاومتی است؛ اجرای این آزمون پاسخگویی 
را  اجرا  هزینه  سریع تر،  را  رجوع  ارباب  به 
آزمون  مشکالت  همه  از  مهم تر  و  کاهش 
رفع  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  را  کتبی 

می کند.
مهارت  ارزشیابی  و  سنجش  اداره  رییس 
پایگاه  راه اندازی  اینکه  به  باتوجه  استان، 
آزمون الکترونیک در شهرستان دهاقان 80 
درصد پیشرفت دارد، اذعان داشت: به زودی 
در تمامی مراکز فنی و حرفه ای این پایگاه 

راه اندازی می شود.

گرد و غبار به اصفهان با  ظهرابی: مهار هجوم 
کوتاه مدت غیرممکن است.  برنامه 

استان  محیط  زیست  حفاظت  کل  مدیر 
همانند  غبار  و  گرد  مسئله  گفت:  اصفهان 
وجود  به  ساله   ۵۰ دوره ای  در  هوا  آلودگی 
 ۵ برنامه ای  با  آن  کنترل  و  مهار  و  است  آمده 
یا ۲ ساله چندان امکان پذیر نیست؛ اما برای 
کنترل این موضوع، برنامه جامع بیابان زدایی 

از سال ۹۵ اجرا می شود. 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم  حمید ظهرابی در 
کانون های بحران  در اصفهان، درباره وضعیت 
از  یکی  داشت:  اظهار  اصفهان  در  غبار  و  گرد 
گرد  زیست،  محیط  حوزه  جدی  تهدیدهای 
بیابان زایی در شرق و منطقه  و پدیده  و غبار 

نیز  کانونی  بخش  در  و  است  اصفهان  مرکزی 
برمی گیرد؛  در  را  خور  و  بیدگل  و  آران  کاشان، 
کانون ها  این  مدیریت  برای  تالش  بنابراین 

بسیار حیاتی و حایز اهمیت است.
استان  محیط  زیست  حفاظت  کل  مدیر   
گرفته در این  اصفهان درباره اقدامات صورت 
بیابان زدایی  برنامه  کرد:  خاطرنشان  زمینه، 
آغاز شده است؛ بحث  مناطق شرق اصفهان 
فعالیت های  از  ناشی  غبار  و  گرد  با  مقابله 
گچ و آجر نیز شروع شده  صنایع سنتی تولید 
و در حال اجراست؛ در مسیر تعیین حقابه نیز 
برنامه در  این  و  گرفته است  اقداماتی صورت 
کارگروه رسیده و  نیمه دوم امسال به تصویب 

اجرای آن شروع شده است.

ایستگاه صنعتی اصفهان  بر روی ۱۲  گفت: در حال حاضر  استان اصفهان  گاز  مدیر عامل شرکت 
گرفته است.  عملیات نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ آنالین انجام 

کیمیای وطن، سعید مومنی با اشاره به اینکه در حال حاضر سیستم مانیتورینگ آنالین  گزارش  به 
نصب  اصفهان  پاالیشگاه  و  مبارکه  فوالد  مجتمع  منتظری،  محمد  شهید  نیروگاه  روی 

کرد: این ایستگاه ها دارای ظرفیت های بیش از ۲۰۰ هزار متر مکعب  شده است، اظهار 
کنتورهای هوشمند آلتراسونیک است. در ساعت و مجهز به 

مصرف  شبکه  پایداری  راستای  در  ایستگاه ها  این  مانیتورینگ  کرد:  تصریح  وی   
گاز انجام می شود. مدیر  عامل شرکت  گازرسانی مستمر و تنظیم فشار  و اطالع از 
CNG و  از راه دور ۱۰۰ جایگاه  با اشاره به اینکه سیستم قرائت  گاز استان اصفهان 

اجرایی  جهان  روز  تکنولوژی های  از  استفاده  با  اصفهان،  استان  صنعتی  ایستگاه 
کننده های  شد، افزود: عملیات نصب و راه اندازی این سیستم با استفاده از تصحیح 

برق  تغذیه  خطوط  و  کشی  کابل  هرگونه  به  نیاز  بدون  داخلی،  مودم  به  مجهز  الکترونیکی 
خارجی و تجهیزات پرهزینه راه اندازی شده است.

گفت: در حال حاضر، بزرگ ترین پروژه قرائت از راه دور به صورت آفالین در سطح شرکت های   مومنی 
گاز استانی به شمار می رود.

و  بررسی  پارامتر   ۱۲۰ در  را  اطالعات  می توان  سیستم،  این  از  استفاده  با  اینکه  به  اشاره  با  وی   
و   CNG جایگا ه های  از  مصرفی  گاز  حجم  دما،  فشار،  نظیر  اطالعاتی  گفت:  کرد،  اندازه گیری 

ایستگاه های صنعتی به این مرکز مانیتورینگ ارسال می شود.
گفت: مدیریت یکپارچه،کنترل و اندازه گیری با دقت  گاز استان اصفهان   مدیر عامل شرکت 
حذف  اندازه گیری،  کنتورهای  در  غیرمجاز  دستکاری های  کاهش  باال،  حساسیت  و 
کنتور، افزایش سرعت اندازه گیری  کارشناسان برای قرائت  فیزیکی مراجعه حضوری 
از مزیت های این سیستم مانیتورینگ است. وی افزود: این پروژه به دلیل مجهز 
بودن تاسیسات اندازه گیری ۱۰۰ جایگاه CNG و ایستگاه به مودم داخلی، با هزینه  

بسیار پایینی اجرایی شده است.
 مومنی با اشاره به اینکه هزینه اجرایی این پروژه سه میلیارد ریال است، ادامه داد: 
اداره های  دسترسی  برای  شرکت  داخلی  اینترنت  به  سیستم  این  سرور  اتصال  امکان 
۱۰۰جایگاه  تجهیز  قالب  در  پروژه  این  دوم  فاز  اجرای  از  وی  است.  شده  فراهم  نیز  گازرسانی 
الکترونیکی  کننده های  تصحیح  حاضر،  درحال  گفت:  و  داد  خبر  دیگر  صنعتی  ایستگاه  و   CNG
آینده  اردیبهشت سال  از  تامین آن  از  که پس  ایستگاه ها فاقد مودم داخلی است  این  موجود در 

عملیات اجرایی به روش مانیتورینگ آفالین آغاز خواهد شد.

 احداث باند دوم ازونبالغ - فریدونشهر 
در استان اصفهان

محرومیت40 درصد جمعیت کشور از دریافت 
خدمات دندانپزشکی 

 باد و باران
 هوای اصفهان را پاک می کند 

انقالب  فجر  انبار-فریدونشهردردهه  برف   - ازونبالغ  محور  دوم  باند 
گرفت . اسالمی مورد بهره برداری قرار خواهد 

اصفهان،  استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
راه  کل  اداره  راههای  وتوسعه  مدیرساخت  امیرخانی  حمیدرضا 
 - ازونبالغ  دوم  باند  احداث  درخصوص  اصفهان  استان  وشهرسازی 
کیلومتر از سه  گفت: این پروژه به طول 15  کارشناس خبر  فریدونشهر به 
شود  می  ختم  فریدونشهر  شهر  وبه  آغاز  الیگودرز  به  داران  محور  راهی 
بهره  به  امسال  فجر  دهه  در  آن  کیلومتر   8 و  احداث  آن  کیلومتر   7 که 
اظهار  پروژه  این  کلی  وضعیت  درخصوص  رسید.وی  خواهد  برداری 
و  برداری  بهره  دست  در  فریدونشهر  تا  ازونبالغ  از  مسیراصلی  داشت: 
دوربرگردانهای شهرک صنعتی و پلهای عبور احشام روستاهای واقع در 
ریال  میلیارد  به 70  نزدیک  کنون  وتا احداث است  این مسیر در دست 

درآن هزینه شده است .
امیرخانی میزان اعتبار الزم برای تکمیل شدن پروژه را 15 میلیارد ریال 
عنوان کرد وتصریح نمود : با توجه به انجام عملیات تعریض و از بین بردن 
از مسیر،  نقاط پرتصادف دراین مسیر و احداث دیوار حائل در بخشی 
اعتبار مکفی مورد نیاز است تا این پروژه با انجام اقدامات ایمنی الزم به 

کامل برسد. بهره برداری 

  معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
چهار  کشور‹  جمعیت  درصد   40 ایران،  ملی  مرکز  آمار  طبق 
کامال  دندانپزشکی  خدمات  دریافت  از  جامعه‹  پایین  دهک 

محروم هستند.
و  رییسه  هیات  با  نشست  حاشیه  در  آقاجانی  محمد  دکتر 
صدوقی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  بیمارستانهای  روسای 
نیازمند  است  کننده  نگران  بسیار  آمار  این  افزود:  یزد 
االجرا  الزم  های  دستورالعمل  تدوین  و  اساسی   اصالحات 

می باشد.
توسط  دندانپزشکی  خدمات  درصد  کرد:یک  اظهار  وی 
دانشگاههای تحت نظارت وزارت بهداشت ارائه می شود و تنها 
سه درصد یونیت های دندانپزشکی به این دانشگاهها اختصاص 

دارد.
های  تعرفه  افزایش  موجب  امر  همین  کرد:  اضافه  وی 

دندانپزشکی شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر 

نشان کرد: بازار دندانپزشکی در کشور رها شده است.
ایرنا

به  بارشی  سامانه  نفوذ  از  اصفهان  استان  هواشناسی  اداره کل 
مرزهای جوی استان اصفهان از نخستین روز هفته پیش رو خبر 
داد. به گزارش کیمیای وطن، براساس اعالم اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان از اواسط روز شنبه سامانه ای بارشی به مرزهای 
جوی استان اصفهان نفوذ می کند. تحلیل نقشه های هواشناسی 
بیانگر نفوذ تدریجی سامانه بارش زا از اواسط روز شنبه از سمت 
غرب به استان اصفهان است. براین اساس فردا از سمت مناطق 
اواخر وقت بارش در مناطق غربی آغاز  ابر و در  افزایش  غربی 

می شود.
 براساس این گزارش روز یکشنبه در اکثر مناطق به ویژه غرب 
و جنوب استان اصفهان بارندگی پیش بینی شده و کمینه دمای 
 3 تا  یک  اصفهان  استان  سطح  در  آینده  ساعت   24 طی  هوا 
درجه افزایش خواهد داشت. در 3 روز آینده نیز آسمان اصفهان 
قسمتی ابری همراه با ورزش باد خواهد بود، برای روز شنبه نیز 
کمی ابری وغبار صبحگاهی، بتدریج افزایش ابر پیش بینی شده 
اصفهان  بینی های هواشناسی  پیش  نیز  یکشنبه  روز  در  است، 
آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با بارش و وزش باد را گزارش 

کرده است.

 استان اصفهان در برگزاری آزمون های الکترونيک 

جايگاه دوم کشور را دارد

 آغاز اجرای برنامه جامع بيابان زدايی 
اصفهان از سال 95 

گاز استان اصفهان: مدیر عامل شركت 

۱۲ ایستگاه صنعتی اصفهان، مجهز به سیستم مانیتورینگ آنالین شد



7 بهمن ماه اتفاق می افتد :

 تجدید میثاق جامعه قرآنی 
با آرمان های امام )ره( 

امام  و  انقالب  آرمان های  با  کشورمان  قرآنی  جامعه 
مراسم  این  در  می کنند.  پیمان  تجدید  )ره(  راحل 
گل و تالوت قرآن،  کشورمان عالوه بر نثار  جامعه قرآنی 
بیانیه جامعه قرآنی نیز قرائت می  کنند. تجدید میثاق 
جامعه قرآنی چهارشنبه 7 بهمن ماه با حضور مدیران، 

کشورمان برگزار خواهد شد. مسئوالن و فعاالن قرآنی 

 زندگینامه شهید تقوی فر 
به عربی منتشر شد

کتاب »عاش حمیدا و مات شهیدا« زندگینامه شهید 
موسسه  سوی  از  تقوی فر  حمید  سردار  حرم  مدافع 
و  هنری  فرهنگی،  موسسه  شد.  منتشر  الهدی 
»عاش  کتاب  تازگی  به  الهدی  بین المللی  انتشارات 
حمیدا و مات شهیدا« را به زبان عربی درباره زندگی 
جهادی و شهادت سردار سید حمید تقوی فر در عراق 
منتشر کرده است. این اثر با تالیف و ترجمه رعد هادی 

جباره، مجموعه ای از خاطرات دوستان و همراهان شهید تقوی فر از ایشان است 
که به همراه زندگ نامه و مجموعه تصاویری از ایشان به معرفی شخصیت واالی 
این شهید می پردازد. سردار سید حمید تقوی فر، از مدافعان حرم اهل بیت)ع(، 
در سال 1338 در روستای»ابودبس« شهر »کوت عبداهلل« در جنوب اهواز چشم 
گشود. موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، این اثر  به جهان 

را در 120 صفحه به زبان عربی و در قطع رقعی به چاپ رسانده است.

کتاب با موضوع  چاپ 30 عنوان 
 ایثار و شهادت 
و  چهارمحال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
ایثار  موضوع  با  کتاب  عنوان   30 چاپ  از  بختیاری 
کارگران  جواد  داد.  خبر  استان  این  در  شهادت  و 
و  چهارمحال  عمومی  فرهنگ  شورای  نشست  در 
بختیاری با اشاره به اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت 
کرد: در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت  اظهار 
و  ایثار  موضوع  با  کتاب  عنوان   30 جاری  سال  در 

شهادت در این استان چاپ و نشر شد. وی با اشاره به اینکه دهمین نشست 
فرهنگ عمومی به منظور ارایه اخبار فرهنگی از سوی دستگاه های اجرایی برگزار 
شد، بیان داشت: در این نشست، در زمینه طرح ساماند هی انتخابات خبرگان و 

مجلس شورای اسالمی طرح هایی به دبیر خانه شورا ارایه و بررسی شد. 
مبارک  دهه  زمینه  در  شده  انجام  فعالیت های  گزارش  اینکه  بیان  با  کارگران 
بیان داشت:  این نشست است،  بررسی شده در  برنامه های مهم  از دیگر  فجر 
نشست های  مصوبات  جمله  از  مختلف  جشن های  و  مراسم  در  بدعت گذاری 

گرفت. که مورد بررسی و چاره جویی قرار  پیشین است 

گشتی در اخبار

حرف و نقل
«« حسین پاکدل: همه می دانیم اگر یک فیلمی در شرایط 
خوبی ساخته می شود، باید امکان عرضه مناسب هم داشته 
باشد که امیدوارم این اتفاق برای فیلم پیمان قاسم خانی 

بیفتد.
»کمپ  فیلم  که  بودجه ای  همین  با  آیا  معادی:  پیمان   »»
ایکس ری« با چنین کیفیتی ساخته شده است در ایران 
هم می توانست به همین خوبی ساخته شود؟! من به دلیل 
کشور  ضد  که  فیلمی  هیچگاه  خودم  اخالقی  معیارهای 
خودم یا ضد کشور دیگری و حتی ضد مذهب خودم و هر 
مذهب دیگری باشد، نمی بینم؛ چه برسد به اینکه بخواهم 

در ساخت چنین فیلم هایی مشارکت داشته باشم.
«« علی آشتیانی پور )مسئول ستاد آرای مردمی جشنواره ی 
فیلم فجر(: رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما که فیلم 
»دختر« را در جشنواره  فیلم فجر پیش رو دارد، به ما اعالم 
کرده است که به دلیل مسئولیتش در خانه سینما، ترجیح 
می دهد که برای جلوگیری از هر گونه شایبه ای فیلمش را 
از رقابت بخش آرای مردمی خارج کند؛ بنابراین این فیلم 

شمارش آرای مردمی نخواهد داشت.
«« شهرام مکری: جای تاسف دارد که در ایران کتاب های 
به  ایران  سینمای  و  نمی شوند  روبه رو  اقبال  با  سینمایی 
شده  توجه  کمتر  ژانر  مقوله  به  آن  در  که  است  گونه ای 
ژانر  به  توجه  به ضرورت  کمتر  ایرانی  فیلم سازان  و  است 

پرداخته اند.
ما  تهران(:  دانشگاه  ارتباطات  )استاد  خال  سعید   »»
فراموش  را  رسانه ها  اجتماعی  رسالت  نام  به  موضوعی 
و  دقیق  را  اخبار  باید  رسانه ها  که  است  درست  کرده ایم. 
صحیح بازتاب دهند، اما در کنار آن وظیفه دیگری تحت 

عنوان رسالت اجتماعی بر عهده دارند.
«« مهدی شفیعی )مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی( : تئاتر ابزاری مناسب برای تحقق 

دیپلماسی فرهنگی است.
مدافع حرم  مراسم تشییع شهید  )در  فرخ نژاد  «« حمید 
بی هیچ  که  است  واجب  همه  بر  طاهری(:  سیاح  سعید 
ادامه دهیم؛  را  آنان  راه  اغراق و دل مشغولی و دردمندی 
هزاران  می توان  ایرانی  و  همشهری  یک  دیدگاه  از 
و  او  مدیون  را  خود  حقیقتا  من  گرفت.  یاد  او  از  نکته 
خانواده اش  و  خود  برای  عظیم  صبری  و  می دانم   راهش 

آرزومندم.
»گزارش  جشنواره  دبیر  )قائم مقام  ضرابی نسب  وحید   »»
این  سیاست گذاری  شورای  جلسه  در  نگرانی«(:  یک 
به  فیلمبرداری  مدیر  زرین دست،  علیرضا  از  جشنواره 
پاس نیم قرن حضور درخشان و کوشش های بی همانند در 

سینمای ایران تجلیل و قدردانی خواهد شد.
«« حسن عمیدی )مدیر روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری 
لغو کنسرت ارکستر سمفونیک  رودکی(: آنچه که درباره 
اشتباهی  دلیل  به  منتشر شده، صرفا  رسانه ها  در  تهران 
موسیقایی  برنامه  این  بلیت  فروش  سامانه  در  که  است 

عنوان شده بود.

عاطفه بازفتـی
برخی آثار ادبی نه تنها با فرهنگ یک سرزمین، بلکه با روح 
ترجمان  اثر،  همان  که  طوری  به  می شوند؛  یکی  آن  مردم 
دردها، سختی  ها، خوشی  ها و... آنان می شود. شاهنامه فردوسی 
از آثاری است که با روح و جان ایرانیان از روزگار گذشته، گره 
خورده است؛ به همین دلیل هرگاه مردمان این مرز و بوم خود 
را در معرض خطر، تهدید و تهاجم می بینند، به حماسه سرایی 
بختیاری  ها  و  لرها  ایرانی،  کهن  اقوام  از  یکی  می آورند.  روی 
را  آن  شاهنامه،  به  عالقه مندی  دلیل  به  دیرباز  از  که  هستند 
سرلوحه زندگی خود قرار داده اند. در ادامه به برخی از دالیل 
احساس دوستی و الفت میان شاهنامه و این قوم اصیل اشاره 

می شود.
««شاهنامه خوانی

خاص  سبک  با  شاهنامه خوانی  زاگرس نشین،  اقوام  میان  در 
به شمار می رود که  نوعی خنیاگری  واژه  ها  برخی  بر  تاکید  و 
مایه  قرن  ها  طول  در  بختیاری  و  لر  عشایر  میان  در  همواره 
تاریخی،  جغرافیای  دیگر  سوی  از  است.  بوده  هم بستگی 
روحیه  زاگرس،  سرزمین  در  زندگی  محدوده  قومی،  تعصبات 
حماسی و عالقه  های اساطیری باعث شده تا شاهنامه همواره 
در میان سیاه چادرهای بختیـاری جایگاهی ویژه داشته باشد.

««زبان ساده شاهنــامه
توصیفات  با  بودن شاهنامه همراه  فهم  قابل  و  روانی  سادگی، 
زیبای آن از صحنه  های رزم، دودمان، پیروزی بر دشمنان و... 

باعث شده تا اقوام زاگرس نشین احساس قرابت زیادی با آن 

داشته باشند؛ به طوری که شاهنامه خوانی از سنت  های پایدار 
به ویژه  طایفه ای  و  خانوادگی  گردهمایی  های  در  و  باشد  آنها 
قومی  و  ادبی  فرهنگی،  بیشتر  همبستگی  باعث  نوروز  هنگام 
از  بسیاری  حتی  است،  ساده  شاهنامه  زبان  که  آنجا  از   شود. 
افــراد بی سواد عشایر، تعداد شایان توجهی از ابیات آن را از 
با  بَر هستند. کودکان زاگرس در گهواره به صورت ناخودآگاه 

جهــان شاهنامه بزرگ می شوند.
««جنگ و حماسه

زندگی در شرایط سخت، به جان خریدن حوادث و مشکالت 

پایداری.  یعنی  زاگرس،  سخت  صخره  های  درنوردیدن  کوچ، 
در  حوادث.  برای  همیشگی  آمادگی  یعنی  عشایر  زندگی 
شاهنامه بهترین توصیف  های صحنه  های نبرد، مقاومت و دفاع 
لر  قوم سختکوش  زندگی  رو  این  از  می بینیم؛  را  خانمان  از 

شباهت بسیاری با شاهنامه دارد.
«« هویت و دودمان

پاسداری از هویت، دودمان و نظام خانوادگی در میان ایالت 
دوام  باعث  آنچه  و  می رود  شمار  به  مهم  موارد  از  عشایر،  و 
و  هم نژادی  می شود،  ایل  افراد  میان  بیشتر  همبستگی  و 
هم خونــی آنان است. عشایر عادت دارند اغلب برای معرفی 

خود از طایفه، تیره و دودمان خویش یاد کنند. 
دودمــانی  می شود،  دیده  شاهنامه  در  اغلب  که  هم  نظامی  
است ؛ یعنی افراد شاهنامه گاهی به طور دقیق اجداد خود را 

برمی شمارند تا بدین روش اصالت خود را نشان دهند.
از آنجا که هیچ کتاب دیگری چون شاهنامه به این خوبی   
است  نکرده  بیان  را  دودمان  و  نژاد  خون،  مسئله  بر  تاکید 
احساس  آن  با  دیرینه ای  الفت  و  انس  بختیاری  ها  و  لر  عشایر 
اسفندیار  به  خود  معرفی  برای  رستم  زبان  از  مثال  می کنند؛ 
با  و  است  بزرگ   / سام  دستاِن  که  داند  می خوانیم:»جهان دار 
دانش و نیکنام/ همان سام، پور نریمان بُدست / نریماِن گرد از 
کریمان بَُدست/ بزرگ است و گرشاسپ بودش پدر/ به گیتی 
بُدی خسرو تاجور/ همان مادرم دخت مهراب بود/ کزو کشور 

سند شاداب بود«

نگاهی به آیین شاهنامه خوانی در اقوام لر و بختیاری

شاهنامه خوانی، آوای نامیرای زاگرس

کیمیای وطن ««ستون ویژه 
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انضمام  مدنی  دادرسی  آیین  107قانون  ماده  برابر  خواهان  توسط   563996 شماره  سفته 
مطلق خسارت قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق  در  مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده  لذا به اسناد 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   522 198و515و519و  مواد  و  تجارت  قانون  307و309  مواد 
یال  ر مبلغ/40000000  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه  یال بابت هز بابت اصل خواسته و /180000 ر
یخ  یخ تقدم ئدادخواست 94/7/30 لغایت تار از تار قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
وصول که محاسبه ان بر اساس نرخ اعالمی از س.وس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
وز پس از  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست ر غیابی و ظرف بیست ر
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد/ شماره: 30109/ م الف قاضی شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

ونده کالسه 940902 خواهان پیمان بلوری با وکالت الهام کاظمی دادخواستی  در خصوص پر
ده است .وقت رسیدگی برای  مبنی بر:امطالبه به طرفیت غالمرضا یزدانی ارجنگی تقدیم نمو
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  94/12/8ساعت  مورخ  شنبه  وز  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در  بو
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  14مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  30113/م  د.شماره:  شو می 

اصفهان
دادنامه

ونده:  پر شماره   1394/10/07 تنظیم:  یخ  تار  9409970354001473  : دادنامه  شماره 
زند  فر لطیفی  اکبر  علی  آقای  شاکی:   930872 شعبه:  بایگانی  شماره   9309983624000116
موسوی  آقای  متهم:  بعثت  وشگاه  فر وخانه  دار جنب  یعتی  شر خ  اردستان  نشانی  به  عباس 
ختم  دادگاه  گردشکار:  یر  تعز مستوجب  سرقت  اتهام:  متواری  نشانی  به  زند-  فر حسنی 
خصوص  در  دادگاه  رای  نماید.  می  رای  بصدور  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
از این مرجع  ونده کالسه 930872 صادره  دادنامه شماره 9309970354001462 موضوع پر
که در مورد محکومیت آقای موسی حسنی به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شالق و به 
وقه  لحاظ سرقت و حسب شکایت آقای علی اکبر لطیفی می باشد دادگاه شماره چکهای مسر
را که چک شماره 265763/1 به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان و عهده بانک توسعه 
تعاون و چک شماره 402740 به میزان یک میلیون تومان عهده بانک رفاه می باشد را اعالم می 
رات قابل تجدید نظر  نماید صدور دادنامه اصلی بدون ممنوع و دادنامه اصالحی وفق مقر
خواهی در مراجع تجدید نظر اصفهان می باشد./ الف شماره : 30126/م الف مدینه رئیس 

شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
آگهی ابالغ رای

یخ رسیدگی: 94/9/14 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 23  ونده اصلی: 93-573 تار کالسه پر
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بتول ضیایی نجف آبادی به نشانی: خانه اصفهان- 

خ گلخانه - کوچه گل برگ بن بست الدن پ 39 خوانده: محمد زمانی علویجه به نشانی: 
تا   93/4/25 یخ  تار از  معوقه  اجور  مطالبه  خواسته:   39 پ   - افشین  کوچه  تهران-  وازه  در
یخ  تار به   : گردشکار  وکیل  الوکاله  حق  و  قانونی  خسارات  مطلق   انضمام  به   93/7/5
یه مشورتی  نظر اخذ  و  ونده کالسه 573-93  پر به محتویات  با عنایت   94/10/5 شعبه 23 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  ضمن   ، شورا  محترم  اعضای 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوی بتول ضیایی نجف آبادی 
لغایت  یخ 93/4/25  تار از  اجور معوقه  به خواسته مطالبه  زمانی علویجه   به طرفیت محمد 
محتویات  به  عنایت  با  وکیل.  الوکاله  حق  و  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به   93/7/5
رابطه  احراز  و  گردیده  ارائه  خواهان  توسط  که   92/4/9 مورخ  اجاره  داد  قرار  و  ونده  پر
استیجاری بین طرفین و مالکیت خواهان و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی، و 
ده شورا خواسته  نظر به اینکه خوانده دفاعیات موثری مبنی بربرائت ذمه خویش ارائه ننمو
وابط موجر و مستاجر مصوب  ز و ثابت تشخیص داده و مستندا به قانون ر خواهان را محر
پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  آئین دادرسی مدنی حکم  قانون  و مواد 519-198   1376
اجور  بابت   93/7/5 93/4/25لغایت  یخ  تار از  اجاره  ماه  هر  ازاء  به  یال  ر  7/700/000/ مبلغ 
یال بابت  یال بابت بدهی های قبوض و مبلغ یکصدو شصت هزار ر معوقه و مبلغ /5445000 ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای  هز
وز پس از ابالغ قابل قابل تجدید نظر خواهی  صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 ر
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.شماره: 30112/م الف قاضی شعبه 23 شورای  

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

اسالمی  ارشاد  اداره  محترم  یاست  ر تعالی  بسمه   94/10/26 پیوست:   940876 شماره: 
ونده کالسه 940876 بنا به خواست  شهرستان اصفهان با سالم و احترام : نظر به اینکه در پر
با  با موضوع مطالبه وجه  زند رمضانعلی  فر به طرفیت طاهره بصیری خبری  قربانی  محمد 
یه کارشناسی لذا بدینوسیله به خوانده فوق  توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظر
یه ی  ویت نظر المکان می باشد اخطار می گردد . ظرف یک هفته جهت ر الذکر که مجهول 
- مجتمع  -خیابان آتشگاه  کارشناسی و اعالم نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. اصفهان 
شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان 

شماره : 30096/م الف
آگهی ابالغ رای

 27 شعبه  رسیدگی  مرجع   93/4/31 مورخ   950 دادنامه  شماره   213-93 ونده  پر کالسه 
ک  جنب  ز-  کشاور بلوار  نشانی:  رحمانی  ایمان  خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
المکان  وندنشانی: مجهول  کار اله   وح  ر باطری  خوانده:  یتا  ر وشگاه  فر ده شهید حصیری 
بانک  عهده  به   16621 ی  شماره  به  چک  وجه  یال  ر میلیون  چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته: 
یه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی  ونده و اخذ نظر صادرات با عنایت به محتویات پر
را اعالم و به شرح آـی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا درخصوص دعوی 
یال  وندبه خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ر وح اله کار آقای ایمان رحمانی به طرفیت آقای ر
ونده  16621 به عهده بانک صادرات انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پر
محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در مستندات  اصول  بقای  و 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی درجلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
ده  ننمو ارایه  و  ابراز  د  خو از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت  به نظر می رسد که مستندا به مواد 310و313 قانون 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون    522،519،515،198 و  تجارت 
ینه دادرسی و  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و چهارصد و پنجاه هزار ر چهل میلیون ر
یخ اجرای حکم در  یخ سر رسید چک موصوف )93/2/5( تا تار خسارت تاخیر در تادیه از تار
وز پس از ابالغ قابل  حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره و غیابی و ظرف 20 ر
وز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی  واخواهی در همین مرجع و ظرف 20ر
اختالف حل  شورای    27 شعبه  قاضی  الف  م   /30105 باشد.شماره:  می  اصفهان   حقوقی 

 اصفهان

آگهی مزایده
ونده کالسه 940229  پر دارد در خصوص  نظر  در  احکام حقوقی اصفهان  اجرای  شعبه 12 
به  گورتی  بشیری  مهدی   علیه  و  علیزاده  علی  آقای  وکالت  با  پور  حسن  بهجت  له  ح/12 
وز پنج شنبه مورخ 94/12/6 ساعت  وش ملک مشاع جلسه مزایده ای در ر خواسته دستور فر
9 صبح در محل این اجرا واقع در خ نیکبخت 200متر بعد از دادگستری کل استان اصفهان - 
ل مسکونی  مجتمع اجرای احکام طبقه 3 برگزار نماید. مشخصات و مورد مزایده: یکباب منز
) بدون پالک ثبتی( واقع در بخش 5 اصفهان به نشانی خ جی- بین سه راه همدانیان و شهید 
رجائی کوی مرتضی چوبگین )54( کوی شهید مطهری پالک 20 با کد پستی 8159618496 
بع شامل  د 72 متر مر می باشد که ملک  مذکور بصورت یک طبقه ای است به اعیانی حدو
بع  همکف در ضلع شمالی و جنوبی ملک با کاربری مسکونی در زمینی به مساحت 105 متر مر
ق  بر و  آن  انشعابات  دارای  باشد  می  سال   35 قدمت  با  و  حیاط  تو  در  بصورت  خالص  نا 
و قدمت   ثیر گذار  تا  و کلیه عوامل موثر  باتوجه به جمیع جهات  و گاز شهری می باشد. که 
و  است  گردیده  یابی  ز ار یال  ر  2/100/000/000 فوق  پالک  ششدانگ  زش   ار محل  موقعیت  و 
وزقبل از  یر می تواند 5 ر ونده می باشد. لذا طالبین ز زند خوانده پر ملک فوق در تصرف فر
یخ  مزایده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تو دیع 10 درصد از قیمت پایه  تار
ین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد  تر )کارشناس( در جلسه مزایده شرکت نمایند باال

ز شعبه 12 اجرای احکام  د. شماره:30130/م الف دادور بو
اجرائیه

بایگانی  شماره   9309980351500436 ونده:  پر شماره   9410420351500414 اجرائیه:  شماره 
 1 ردیف  لهم  محکوم  له/  محکوم  مشخصات   1394/10/19 تنظیم:  یخ  تار  930443  : شعبه 
نام : بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای حمید نوری نام خانوادگی : - نام پدر : -نشانی: 
یت شعبه بانک مهر اقتصاد مشخصات محکوم علیه/  اصفهان پل آذر خ توحید پ3 مدیر
محکوم علیهم ردیف 1 نام: حسین نام خانوادگی: نجفی نام پدر: براتعلی نشانی: مجهول 
دی نام پدر: عبدالمهدی نشانی : مجهول  المکان 2 نام: عبدالصاحب نام خانوادگی : داوو
یمی نیسیانی نام پدر: قدرت اله نشانی: اصفهان خ  المکان 3 نام : احمد نام خانوادگی : کر
24 متری اول خ حکیم اسدی پ 93 4- نام : مصطفی نام خانوادگی : منصوری نام پدر: 
احمد نشانی : اصفهان خ چمران خ شاهد کوچه اسماعیلی کوچه آخوندی پ 6مشخصات 
معقولی  خانوادگی:  سانازنام   : نام  علیه  محکوم  له/  محکوم  قانونی  مقام  قائم  ی  نماینده 
و  نیک بخت  راه  مابن چهار - خ صدوق شمالی  -اصفهان  پدر: احمد نشانی: اصفهان  نام 
مهر  بانک  لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل  رابطه:  نوع  همتی  شهیدان  کوی  نبش  مفید  شیخ 
حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به  نوری  حمید  آقای  نمایندگی  به  اقتصاد 
مبلغ  پرداخت  به  هستند  محکوم  منا  متضا  علیهم  محکوم   9309970351501024 شماره 
رسید  سر  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت   -2 خواسته  اصل  بابت  یال  ر  255/699/720  -1  :
یال 2- چک  یخ 92/10/17 به مبلغ 350/000/000 ر چک ها )1- چک شماره 21004653 به تار
 25125116 شماره  چک   -3 یال  ر  350/000/000 مبلغ  به   92/10/17 یخ  تار به   86554854 شماره 
به   94/10/17 یخ  تار به   874411 شماره  چک   -4 یال  ر  350/000/000 مبلغ  به   92/10/17 یخ  تار به 
یال (تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه  مبلغ 350/000/000 ر
ینه دادرسی 5-  یال بابت هز 9/430/000 ر ینه نشر آگهی 4-  یال بابت هز 850/000 ر خواهد شد 3- 
یال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و 6- نیم عشر دولتی در حق صندوق  7/336/794 ر
عمومی  دادگاه   15 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  باشد.  می  غیابی  صادره  رای  ضمنا   . دولت 
وز مفاد  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر حقوقی شهرستان اصفهان محکوم علیه مکلف است از تار
آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
د را  بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و  وز کلیه اموال خو قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان  قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث 
از طرح  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع  و هر  انتقاالت  و  نقل  ونیز فهرست 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
دداری  خو  -4.   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد  د)  شو می  داشت  باز  له 
یری در  محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
و ماده 16  و ماده 20 ق.م.ا  قانون اجرای احکام مدنی  ) ماده 34  را در پی دارد.  جه هفت 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

یری  ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون  درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو

د  وز ارائه شو نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر

توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  دیع  تو یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی 
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه( شماره: 30122/ م الف محکوم علیه خواهد بو

آگهی ابالغ رای
: شعبه 22 شورای  ونده: 900/94 شماره دادنامه :760 مورخ 94/9/28 مرجع رسیدگی  پر کالسه 
رگمهر - هشت بهشت شرقی  بیعی پور نشانی : اصفهان - بز حل اختالف اصفهان خواهان : اکبر ر
زند اکبر نشانی: مجهول المکان خواسته  راه حمزه نبش بن بست خوانده: علی موید فر بعد از چهار
 90/11/25 مورخ   1305/285476/52 شماره  به  یال  ر  15/000/000 مبلغ  چک  فقره  یک  مطالبه   :
یه مشورتی اعضای محترم شورا  و اخذ نظر ونده  پر به محتویات  با عنایت  بانک ملت گردشکار: 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. 
بخواسته  موید  علی  طرفیت  به  پور  بیعی  ر اکبر  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
یال وجه یک فقره /چک به شماره های 1- 2854076/52 مورخ  مطالبه مبلغ پانزده میلیون ر
90/11/25 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده/  خواندگان با ابالغ قانونی وقت 
خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ 
خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
و مواد 249،307،309،310،315 قانون تجارت حکم به  آئین دادرسی مدنی  522،519،198 قانون 
یال به عنوان اصل خواسته و پرداخت  محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت پانزده میلیون ر
ینه نشر آگهی به پرداخت خسارات  یال به عنوان خسارت دادرسی و هز یکصد و هفتاد و نه هزار ر
رسید لغایت زمان و صول و ابصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در  یخ سر تاخیر تادیه از تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20ر
وز قابل تجدید نظر خواهی  وز پس از مهلت واخواهی ظرف بیست ر د دو ر در این شعبه خواهد بو
محاکمعمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره: 30099/م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

 آگهی مزایده

کالسه  اجرائی  ونده  پر در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   9 شعبه  مدنی  احکام  اجرای 

940344ج/9 له خانم ناهید حمصیان و علیه خواندگان آقای اکبر شاه جوان و خانم اقدس شفیعی 
وش پالک ثبتی 824-14458 بخش 5 ثبت اصفهان جلسه مزایده ای در  به خواسته ی دستور فر
وز سه شنبه ساعت 8:30 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت -200  یخ 94/12/11 ر تار

، طبقه 3، واحد اجرای  پارسیان  بیمه  از ساختمان مرکزی دادگستری – جنب  تر  پایین  متر 
ل  احکام شعبه 9 برگزار نماید. اوصاف مورد مزایده مورد مزایده عبارتست از یک باب منز
وردین – پالک  مسکونی واقع در اصفهان – خیابان جابر انصاری- خیابان 5 آذر – کوی فر
زمین به صورت انباری( قدمت  یر 8 به حالت در تو حیاط در یک و نیم طبقه ) همکف مسکونی و ز
د  زمین( در حدو یر بع تراس مسقف و انباری ) ز د 170 متر مر یر بنای حدو دد 30 سال با ز در حدو
د 90  بع با سازه دیوار باربر و سقف تیرآهن . این ملک دارای حیاط سازی به میزان حدو 30 متر مر
بع می باشد. طبقه همکف شامل: اطاق های خواب و نشیمن و پذیرایی و آشپزخانه مجهز  متر مر

ویس بهداشتی می باشد. سیستم گرمایش از نوع بخاری گازی  به کابینت فلزی و نورگیرها و سر
ل مسکونی دارای  این منز آبی تامین می گردد./ مشخصات ثبتی ملک:  و سرمایش توسط کولر 
میزان  به  اقدس شفیعی  مالکیت خانم  به  ثبتی اصفهان   5 واقع در بخش  ثبتی 14458/824  پالک 
2 دانگ مشاع از6 دانگ مشاع از6 دانگ و 2 دانگ مشاع از 6 دانگ به نام آقای اکبر شاه جوان و 
یه  2 دانگ مشاع از 6 دانگ به نام ناهید حمصیان می باشد.قیمت 6 دانگ این ملک مطابق نظر
زش 2 دانگ  یابی گردیده و ار ز ار یال معادل نهصدمیلیون تومان  کارشناس مبلغ 9/000/000/000 ر
یابی  ز یال معادل سیصد میلیون تومان ار از 6 دانگ سهم خانم ناهید حمصیان 3/000/000/000 ر
اکبر شاه جوان می  آقای  و  اقدس شفیعی  اکنون در ذتصرف خانم  این ملک هم  گردیده است. 

د تا با  وز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بو ید 5 ر باشد. طالبین خر
دیع %10قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی  تو

یزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده  دادگستری اصفهان و ارائه فیش وار
د. شماره:  ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر وع و پیشنهاد دهنده باال از مبلغ کارشناسی شر

30129/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 9 حقوقی اصفهان
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اینکه  بیان  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
نخبگان کشور درک درستی از فرهنگ ندارند، گفت: 
هر چیزی قابل الگوبرداری نیست بلکه باید بر اساس 

فرهنگ اسالمی ـ ایرانی بومی سازی صورت گیرد.
به گزارش کیمیای وطن به حسن بنیانیان در نشست 
نوین  تمدن  در  فرهنگی  نفوذگران  »جریان شناسی 
تحقیقاتی  فرهنگی  مجتمع  همت  به  که  اسالمی« 
بینش مطهر در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 

برگزار شد ریشه تهاجم فرهنگی را در جهانی  شدن 
طبیعی  روند  جهانی  شدن  داشت:  اظهار  و  دانست 
هم  اجتناب ناپذیر  و  است  فرهنگ ها  سایر  با  ارتباط 
وارد  نیز  را  تخریب ها  خودش  ذات  در  ولی  هست 
ما درک  مدیران  اینکه  مگر  کرد  ما خواهد  فرهنگ 
فرهنگی پیدا کنند. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به برخی الگوبرداری  های مسئولین از فرهنگ 
غرب برای پیاده سازی در کشور خاطر نشان کرد: هر 
اساس  بر  باید  بلکه  نیست  الگوبرداری  قابل  چیزی 

فرهنگ اسالمی  ایرانی بومی سازی شود.
برای  کشورها  آگاهانه  تالش  را  جهانی سازی  وی   
سیاسی  بهره برداری  منظور  به  خود  فرهنگ  اشاعه 
اقتصادی دانست و تصریح کرد: تهاجم فرهنگی تالش 
فرهنگی  تخریب  برای  دشمنان  شده  سازمان دهی 
است و اگر به طور مثال موفق شوند بنیان خانواده ما 
را تخریب کنند که متأسفانه در این زمینه موفق نیز 

شده اند ما ضرر بسیاری خواهیم کرد.

کتاب »شاپشال خان و اسرار کویر« ویژه نوجوانان از 
سوی انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی چاپ شده 

است.
تفریحی  فرهنگی  عمو می سازمان  روابط  گزارش  به 
شهرداری اصفهان، کارشناس ادبی انتشارات سازمان 
توسط  کویر«  اسرار  و  خان  »شاپشال  کتاب  گفت: 
مجموعه  صورت  به  صفحه   76 در  بهزادنژاد  مریم 
داستانی تالیف شده است.آزاده ربیعی اظهار کرد: در 
بخش ابتدایی داستان بیان شده که سال ها بود که در 
قلب کویری در مرکز ایران اتفاقات عجیب و غریبی 
طالیی  و  پهناور  کویر  این  از  مرد می که  و  می افتاد 
می گذشتند، صداهای مبهم و نامفهو می را می شنیدند. 
بعد از گذشت زمانی مردم ادعا کردند که موجودی 
عجیب که نیمی مارمولک و نیمی انسان بوده، دیده اند 
ادامه  در  و  کویر حرکت  می کند  البه الی شن  ها  که 

داستان با اتفاقات عجیبی روبه رو  می شود.
وی افزود: این کتاب ویژه نوجوانان در قطع رقعی و 

با شمارگان هشت هزار جلد از سوی کمیته فرهنگ 
شهروندی تهیه و تدوین و توسط انتشارات سازمان 

فرهنگی تفریحی به چاپ رسیده است.
کتاب  ها  تهیه  برای  عالقه مندان  کرد:  تصریح  وی 
به  سازمان  می توانند  انتشارات  سوی  از  شده  چاپ 
محل انتشارات واقع  در  کتابخانه مرکزی، جنب سالن 
تماس  شماره 32219617  با  یا  مراجعه  اجتماعات 

حاصل کنند. 

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

کشور درک درستی از فرهنگ ندارند نخبگان 

کویر«   مجموعه داستان »شاپشال خان و اسرار 
کتابی برای نوجوانان



 این، پایان دوره طوالنی او در این باشگاه 
در  که  حقیقی  است.  روسی  ثروتمند 
میلیون  دو  درخواست  با  فصل  ابتدای 
رضایت نامه  برای  کازان  روبین  یورویی 
کازان  مواجه شده بود، سرانجام از روبین 
دیگری  تیم  در  را  خود  آینده  تا  شد  ج  خار
فوتبالش  دارد  قصد  کند.او  جست وجو 
اما  دهد؛  ادامه  پرتغال  یا  انگلیس  در  را 
خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  او  خانواده 
پاسخ  پرسپولیس  در  حضورش  درباره 
اینکه علیرضا حاضر است  متفاوتی دارند؛ 

برای ادامه فوتبال به پرسپولیس بیاید.
برای  داده  خ  ر اتفاقات  از  بعد  درست 
حقیقی  علیرضا  نام  که  بود  مکانی  سوشا 
جانشینی  کاندیدهای  از  یکی  عنوان  به 
اما  افتاد؛  زبان ها  سر  بر  پرحاشیه  گلر  این 
تکذیب هایی  با  خبر  این  مقطع،  آن  در 
اطرافیانش  و  حقیقی  خود  و  شد  مواجه 
این  به  راجع  صحبت  به  تمایلی  نیز 
یک  شماره  گلر  ندادند.  نشان  شایعات 
روسی  باشگاه  در  وضعیتش  از  که  ایران 
خاموش  چراغ  نبود،  راضی  چندان 
را  جدایی اش  و  قرارداد  فسخ  پرونده 

آرزویش  از  حال  عین  در  و  کرد  پیگیری 
صحبت انگلیس  لیگ  در  بازی   برای 

کرد.  
در  هم  آن  لندن،  در  او  مدت  بلند  حضور 
قوچان نژاد  رضا  صمیمی اش  دوست  کنار 
نشان می داد این بازیکن سخت در تالش 
تیم  یک  راهی  شده  نحوی  هر  به  تا  است 
حاال  و  شود  شیب  چمپیون  در  انگلیسی 
روسی  باشگاه  با  او  قرارداد  فسخ  خبر  که 
آرزو  این  نیست  بعید  هیچ  شده،  علنی 
مبنی  خبرهایی  گرچه  شود؛  برآورده 
پرسپولیس  به  او  پیوستن  احتمال  بر 
مقامات  رسد.  می  گوش  به  دوباره  نیز 
گلر  این  جدایی  تایید  با  روسی  باشگاه 
اینکه  خاطر  به  حقیقی  کردند  تایید 
ندهد  دست  از  را  ملی  تیم  در  جایگاهش 
مشکل  و  است  گرفته  جدایی  به  تصمیم 
نداشته  کازان  روبین  باشگاه  در  دیگری 
فراهم را  او  جدایی  زمینه  بخواهد   که 

کند.  
اشاره  با  روسیه   prokazan معتبر  سایت 
کازان  روبین  و  حقیقی  قرارداد  فسخ  به 
یک  عنوان  به  حقیقی  »علیرضا  نوشت: 

باشگاه  به   2012 سال  در  جوان  بازیکن 
 5 طول  در  اما  پیوست؛  کازان  روبین 
گلر  نتوانست  هیچ گاه  گذشته  سال 
باشگاه های  به  همواره  و  شود  تیم  اول 
پرسپولیس  از  شد؛  داده  قرض  دیگر 
لیگ  در  پنافیل  و  کوویال  تا  گرفته  ایران 
فسخ  عامل  وضعیت  همین  تا  پرتغال 
روسی باشگاه  با  بازیکن  این   قرارداد 

 شود.
دایی  علی  توسط  بار  اولین  حقیقی 
در  ایران  فوتبال  افسانه ای  بازیکن 
لقب  و  شد  فیکس  باشگاهی اش  تیم 
کاپیتان تاریخ پرسپولیس را نیز  جوان ترین 

در  حضور  و  تیم  این  از  جدایی  اما  گرفت؛ 
نبود؛  یمن  خوش  او  برای  چندان  روسیه 

گلر ثابت روبین نشد. چون هیچ وقت 
آینده  گفت  می توان  ترتیب  این  به 
حقیقی یا در لیگ جزیره و در رقابت های 
چون  خورد،  خواهد  رقم  شیب  چمپیون 
کره  مذا حال  در  قدرتمندی  واسطه های 
ایران  ملی  تیم  یک  شماره  گلر  برای 
حفظ  برای  دوباره  او  اینکه  یا  هستند 
پرسپولیس  به  ملی  تیم  در  جایگاهش 
نقل  عجیب ترین  از  یکی  و  بازمی گردد 
خواهد رقم  را  ایران  فوتبال  انتقاالت   و 

 زد.

صادقی:

 دو پیشنهاد بزرگ را به خاطر
کردم   استقالل رد 

اظهار  احدی  رضا  درگذشت  درباره  صادقی  امیرحسین 
اما  نبودم.  احدی  گردان  شا جزو  متاسفانه  من  داشت: 
بسیار  داد،  خ  ر ایشان  درگذشت  از  پس  که  اتفاقاتی  از 

ناراحت هستم.
مگر ما چند پیشکسوت داریم که به آنها رسیدگی نمی کنیم. 
کار به اینجا می رسد، تازه یادمان می افتد  همیشه هر وقت 
این  برای  واقعا  من  داشتند.  وجود  هم  احدی ها  که 
که فقط به قهرمان ها فکر   فوتبال و جامعه متاسف هستم 

کنند. می 
هستیم.  مقصر  ما  همه  وضعیت  این  در  داد:  ادامه  وی   
مرده پرست  ما  متاسفانه  فوتبال.  همه  جامعه،  همه 
که روی بورس هستند،  تا زمانی  هستیم و به قهرمان ها 

کنیم. نگاه می کنیم و برایشان به به و چه چه می 
فوتبالیست  او  است؟  رفته  یادتان  را  خذیراوی  مجاهد 
که بالژویچ برایش غش و ضعف می رفت و برای  بزرگی بود 
کرد؛ اما بعد از آن  استقالل هم آن فوتبال زیبا را بازی می 
کسی  کردند و دیگر  که سرش آوردند، همه رهایش  بالیی 

سراغش را نگرفت.
آلوده است و هیچ چیزش سر جای خودش  این فوتبال 
داشته  رابطه  که  می کنند  پیشرفت  کسانی  نیست. 
 باشند. مدیر برنامه داشته باشند و دالل پشت سرشان 

باشد.
جایی  به  باشی،  نداشته  را  ها  آدم  این  ورزش  در  گر  ا
نمی رسی.وقتی باندبازی باشد، باید شیتیل دالل را برای 

او بفرستد تا او را از این ور به آن ور بفرستند.
مگر یادتان نیست پرونده فساد در فوتبال تشکیل شد؟ 
کند؟ االن صادق ورمزیار کجاست؟ کسی می داند چه می 
 مدافع پیشین استقالل درباره طللب یک میلیاردی اش 
گفت: مگر حرف غیر منطقی زدم؟ من به  از این باشگاه 
که مخاطبم هستند می گویم مگر یک میلیارد پول  مردم 

کمی است؟
جام  از  بودم؟  بدی  آدم  بودم؟  کرده  دزدی  من  آیا 
کردند، اما دم نزدم. بعد آخر  جهانی 20 درصد جریمه ام 
خواستم  می  وقتی  اما  خواهیم؛  نمی  را  تو  گفتند  فصل 
تا رضایت  گرفتند  از من  میلیون   400 بگیرم،  رضایت نامه 

بدهند.
وقت  آن  بگیرم؛  نتوانستم  را  بود  حقم  که  پولی  من 
و  بکنند  می خواستند  چکار  احدی  رضا  با  ببینید 
بگذارم؛  منت  استقالل  سر  نمی خواهم  افزود:  صادقی 
رد تیم  این  خاطر  به  را  بزرگ  پیشنهاد  دو  بار  دو   اما 

کردم.  
زوریخ  سی  اف  تیم  از   2006 جهانی  جام  از  پس  بار  یک 
تیم عربی  تیم قطری.  از یک  از جام جهانی 2014  و پس 
اما در استقالل  به من پول می داد؛  تومان   چهار میلیارد 
می  من  به  زیادی  حرمتی های  بی  که  حالی  در  ماندم. 

کردند و فحش می دادند. شد. در چشم من نگاه می 
بانک ورزش

درخواست لوبانف از پرسپولیس 
برای ترک ایران

الکساندر لوبانف دروازه بان جدید پرسپولیس از مسئوالن 
کوتاه  مرخصی  او  به  کرد  درخواست  پرسپولیس  باشگاه 

بدهند تا راهی ازبکستان شود.
آمد؛  ایران  به  شخصی اش  وسایل  بیشتر  بدون  لوبانف   
از مسئوالن باشگاه پرسپولیس خواسته سفری  این رو  از 
خانواده اش  با  هم  تا  باشد  داشته  کشورش  به  روزه  دو 
ایران به  را  شخصی اش  وسایل  هم  و  کند   دیدار 

 بیاورد.
او  که  شد  لوبانف  جذب  به  موفق  حالی  در  پرسپولیس   
می ُبرد؛  بسر  امارات  اردوی  در  کور  پاختا تیم  با  همراه 
این  با  قراردادش  فسخ  با  روس تبار  دروازه بان  این 
تهران راهی  خ پوشان  سر جمع  به  پیوستن  برای   باشگاه 

 شد.
 پرسپولیس قرار است از جمعه 2 بهمن ماه در جام شهدا 
به میدان رود و از این رو بعید است برانکو به لوبانف اجازه 
کند؛ احتماال این دروازه بان بعد از  که ایران را ترک  دهد 
کوتاه به  خ پوشان در جام شهدا سفری  دومین بازی سر

کشورش خواهد داشت.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان های مبارکه، شهرضا و 

خوانسار خبر می دهد
«« مبارکه

برگزاری همایش رعایت قوانین در میدان های ورزشی برای اولین بار در 
شهرستان مبارکه

همایش رعایت قوانین در میدان های ورزشی برای اولین بار در شهرستان 
اداره کل ورزش و  امور جوانان  با همکاری معاونت فرهنگی و  مبارکه، 
جوانان استان  و به همت اداره ورزش و جوانان مبارکه، همکاری  هیئت 
مبارکه  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های  هیئت  و  همگانی شهرستان  
سالن هالل  در  ورزش  در  پهلوانی  فرهنگ  ترویج  و  تقویت  هدف  با  و 
احمر برگزار شد. در این همایش، بیش از 70 نفر از روسای هیئت های 
نایبان روسا، پیشکسوتان و مدیران سالن های  ورزشی، مربیان، داوران، 
کمالیان  دوره  این  مدرس  داشتند.  حضور  مبارکه  شهرستان  ورزشی 
ازگروه فرهنگی وتربیتی اداره کل بود و ضمن صحبت های خود درباره 
و اخالق مداری در ورزش  بازی منصفانه  پهلوانی،  شاخص های فرهنگ 

صحبت هایی را ایراد کردند.
«« شهرضا

** درخشش تیم جوانان شهرضا در مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال 
لیگ استان

مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال لیگ استان به میزبانی شهرضا مورخ 
29 دی ماه 1394 راس ساعت 16 در سالن ورزشی شهید طحانی برگزار 
شد. در رده سنی نونهاالن، تیم مبارکه با نتیجه 59 بر 33 از سد تیم 
شهرضا گذشت. در رده سنی جوانان، تیم شهرضا با نتیجه 70 بر 51 در 
مقام تیم فوالدشهر لنجان به پیروزی رسید. گفتنی است، ادامه مسابقات 

طی هفته های آتی برگزار خواهد شد.
** برگزاری مسابقات شطرنج

دومین دوره مسابقات کشوری شطرنج )ریتد( جام شهید همت شهرضا  
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، 15 و 16 بهمن ماه 1394 در 
محل ورزشگاه جهانمردی با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرضا، هیئت 

شطرنج استان و هیئت شطرنج شهرستان شهرضا برگزار می شود.
«« خوانسار

** دیدار رییس ورزش وجوانان با اعضای شورای اسالمی شهر خوانسار
نشستی چند ساعتی با حضور رییس اداره ورزش و جوانان در دفتر شورای 
اسالمی شهر خوانسار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و 
جوانان شهرستان  خوانسار عصر روز گذشته حسامی  و جمعی از فعاالن 
حوزه  ورزش خوانسار با حضور در دفتر شورای  اسالمی شهر  جلسه ای به 
اتفاق  اعضای شورای اسالمی  برگزار  کردند. در ابتدای جلسه، سجادی 
ضمن تبریک و تشکر به خاطر حضور رییس اداره ورزش و جوانان  و 
فعاالن ورزشی  در دفتر  شورای شهر درباره مسایلی مرتبط با ورزش 
سخنانی ایراد کرد؛ در ادامه حسامی،  ضمن  تقدیر و  تشکر از دیدگاه 
به  مشکالت حال حاضر ورزش  ورزش،  به  نسبت  اعضای شورا  خوب 
شهرستان در بخش های مختلف از جمله اراضی زمین های ورزشی و دیگر 

مسایل مرتبط در حوزه ورزش اشاره کرد. 

به  العربی  باشگاه  با  قرارداد  عقد  برای  پیش  روز  چند  از  که  نکونام  جواد 
باشگاه  این  با  طوالنی  کرات  مذا از  بعد  سرانجام  بود،  کرده  سفر  دوحه 
گه دژا اشکان  هم تیمی  تا  رسید  توافق  به  ماهه   4 قراردادی  امضای   برای 

 شود.
و  نکونام  فارس،  خلیج  آب های  سوی  آن  از  رسیده  اخبار  به  بنا 
کاپیتان  تا  رسیدند  توافق  به  جدید  قرارداد  امضای  برای  مالی  اختالفات  کردن  برطرف  از  بعد  العربی  مدیران 
اضافه پایانی  سال های  در  فوتبالش  دوران  کارنامه  به  نیز  را  قطر  لیگ  در  بازی  سابقه  ملی،  تیم   سابق 

کند.  
کرد و رضایتنامه اش برای باشگاه العربی صادر شد تا  نکونام به همین خاطر، به صورت قطعی با سایپا تسویه حساب 

مشکلی از بابت حضور در این تیم پیدا نکند.

کشورمان برای حضور در نخستین مرحله  کاراته اعزامی  که در تیم  کشور  کاهای  کاراته  یکی از 
کاراته سال 2016 میالدی راهی فرانسه شده بود، در فردوگاه پاریس از  رقابت های لیگ جهانی 

تیم جدا شده و تا این لحظه خبری از وی نیست .
آروین باقری کاراته کا کشورمان که گفته شده است با هزینه شخصی راهی این مسابقات شده، 
گذشته پس از رسیدن به پاریس در فرودگاه از تیم اعزامی جدا شده است و تا این لحظه  روز 

هیچ خبری از وی نیست.
ایران به  مسابقات  پایان  تا  را  وی  رایزنی  با  و  است  کرده  اخذ  وی  از  را  الزم  های  ضمانت  فدراسیون  ما  اطالع  طبق   البته 

 برگردانند.
کمیته فنی و برخی را فقط واجد شرایط حضور دانسته اما وی با بلیت شخصی و هزینه  الزم به ذکر است فدراسیون تعدادی را با نظر 

که به فدراسیون داده اعزام شده و احتمال بازگشت وی به اردو وجود دارد. خودش و البته با ضمانت هایی 

دکتر  جوانان،  و  ورزش  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
محمود گودرزی در نشست ماهانه روسای فدراسیون ها 
با تبریک توفیقاتی که در اجرایی شدن برجام اتفاق افتاد، 
جامعه  خجسته،  اتفاق  این  برکات  از  امیدوارم  گفت: 
ورزشی نیز منتفع شود تا بتوانیم در فضایی آرام و به دور 
وزیر  برسیم.  شکوفایی  و  رشد  به  خارجی  تهدیدات  از 
می کنند  ح  مطر نکته ای  بزرگان  گفت:  جوانان  و  ورزش 
که شهامت در صلح سخت تر از شهامت در جنگ است؛ 
می انجامد؛  بزرگی  و  شهامت  به  جنگ  در  شهادت  زیرا 
اما شهامت در صلح موجب حرف های بسیار مخالفان 
گاهی برچسب هایی غیرمنصفانه می شود. این حوزه  و 

جسارت و شهامت بزرگی می خواهد.خوشبختانه سایه 
تهدیدها و مشکالت اقتصادی، امنیتی و روانی از جامعه 
با  بر بست. وزیر ورزش و جوانان در این نشست  رخت 
ورزش  گفت:  ورزش  فضای  بودن  غیرسیاسی  بر  کید  تا
باید  بنابراین  هستند؛  اثرگذار  گروه  جزو  ورزشکاران،  و 
گر  کنیم. ا که از ورودهای سیاسی جلوگیری  کنیم  تالش 
کمیت  اتفاقی در سطح ملی می افتد متعلق به مردم، حا
و دولت است و نباید اجازه داد افرادی آن را مصادره به 

کنند. مطلوب 
و  ورزش  وزارت  که  مطلب  این  بیان  با  گودرزی  دکتر 
در  را  اول  رتبه   ،95 بودجه  درصد  افزایش  در  جوانان 
گفت: هم در بودجه جاری و هم  بین وزارتخانه ها دارد، 
و  ورزش  اندازه  به  وزارتخانه ای  بودجه عمرانی هیچ  در 
بودجه  عدد  چند  هر  است.  نداشته  افزایش  جوانان 
کوچک است، اما افزایش 100 درصدی آن  طی دو  ورزش 
سال اخیر، نشان از توجه ویژه دولت به دو حوزه ورزش 
در  دولت  شعارهای  که  می رود  انتظار  و  دارد  جوانان  و 

کند. حوزه ورزش تحقق پیدا 

محمد خاکپور در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال 
امید ایران مقابل امید ژاپن، گفت: بازی فردا می تواند برای 
هر دو تا تیم بازی پراسترسی باشد، این بازی برای هر دو 
تیم خیلی سخت خواهد بود و به  نوعی مرگ و زندگی 
است چرا که تیم بازنده باید به خانه بازگردد و تیم برنده به 

مسابقات ادامه دهد.
به خاطر  بازی گفت:  این  بودن  زا  با استرس  رابطه  او در 
که  هستند   جوانی  بازیکنان  ها  این  هاست،  بچه  جوانی 
اکنون به مرحله حذفی رسیدند و همین موضوع برای آنها 

بسیار مهم است.
خاکپور ادامه داد: ژاپن یکی از قدرت های فوتبال آسیا است 
که  نمی کند  فرقی  و  دارد  هم  به  نزدیک  بازیکن  که 23 

کدام بازیکن شان در زمین به میدان می رود چرا که بازیکن 
شاخصی ندارند و به معنای واقعی فوتبال آنها نشأت گرفته 
از فرهنگ شان است. آنها برای رسیدن به خواسته های شان 

تالش می کنند و برنامه دارند.
سرمربی امیدها درباره تیمش گفت: ما بازیکنانی داریم که 
تغییر دهند که  را  نتیجه  بازی می توانند  از  در هر لحظه 
فردا  بازی  باشند.  محروم  این حیث  از  می توانند  ژاپنی ها 
برای هر دو تیم پر استرس خواهد بود. بازیکنان دو تیم 
جوان هستند و بازی های حذفی باشد برای آنها پر استرس 
خواهد بود. هر تیمی که در 90 دقیقه یا 120 دقیقه تمرکز 
بازنده  اگر تیمی اشتباه کند  اما  برنده است  باشد،  داشته 

خواهد بود.
خاکپور در خصوص اینکه چه شناختی از تیم ژاپن دارد، 
عنوان کرد: ما بازی های این تیم را دیده و  آنالیز کرده ایم. 
آنها ستاره آنچنانی ندارند و همان طور که گفتم 23 بازیکن 
شبیه به هم دارند. امیدواریم که در بازی فردا بتوانیم بازی 
خوبی انجام دهیم و نتیجه الزم را کسب کنیم. بچه های ما 
همه تالش شان را خواهند کرد و از همه توانایی های شان 

برای شکست دادن ژاپن استفاده می کنند.

بازی دوستانه تیم ملی دانشجویان و استقالل که قرار بود از ساعت 14 آغاز شود با 15 دقیقه تاخیر از 
14:15 آغاز شد.

* پیش از آغاز این دیدار، یک دقیقه سکوت به دلیل درگذشت رضا احدی در ورزشگاه برقرار شد.
* دروازه بانان تیم ملی دانشجویان برای تمرین پیش از بازی از توپ های استقاللی ها استفاده کردند. به گفته 

تدارک تیم ملی دانشجویان توپ های آنان در ترافیک گیر کرده بود و به بازی نرسید.
* حدود 500 هوادار از نزدیک این بازی را تماشا کردند که همگی هواداران استقالل بودند.

* پرویز مظلومی سرمربی استقالل در زمان تمرین تیمش در رختکن بود و دقایقی پس از شروع بازی به زمین آمد. قضاوت این بازی را  رسول فروغی کمک 
داور بازنشسته فوتبال کشورمان برعهده دارد.

* درب خروج و ورود جایگاه خبرنگاران به دلیل اینکه فقط از یک طرف باز می شود مشکالتی برای آنها ایجاد کرده است. تردد هواداران در جایگاه خبرنگاران 
و سروصدای آنها باعث مزاحمت برای خبرنگاران شده است.

دو  امروز  و  می کند  آماده  شهدا  جام  برای  را  تیمش  که  سرخ پوشان  سرمربی 
ملی  تیم  یک  شماره  گلر  حضور  شایعه  درباره  دارد؛  بازیکنانش  با  تمرین  جلسه 
و  نقل  فصل  ابتدایی  روزهای  در  حقیقی  آقای  درباره  گفت:  پرسپولیس  در 
مطرح  این باره  در  بحثی  دیگر  آن،  از  بعد  اما  شد؛  من  با  صحبت هایی  انتقاالت، 
داشته وجود  پرسپولیس  در  ایشان  حضور  بحث  نمی کنم  فکر  من  و   نشد 

باشد.
برانکو ادامه داد: ما در حال حاضر سه یا چهار دروازه بان داریم و نیازی به حضور دروازه بان جدیدی در جمع بازیکنان 

پرسپولیس نیست؛ بدین ترتیب پرسپولیس با الکساندر لوبانوف کار خود را در لیگ آغاز خواهد کرد.
برانکو می گوید: لوبانوف، دروازه بان مطمئنی است و تا زمان آغاز مسابقات پرسپولیس در لیگ به شرایط آرمانی خواهد 

رسید.

گودرزی:  دکتر 

رتبه اول وزارت ورزش و جوانان در افزایش درصد بودجه  
که ژاپنی ها ندارند کپور: ما بازیکنانی داریم  خا

دݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
کرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

گیرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
فیکݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
ترݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

رݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
دݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

نݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
یاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

نشجوݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
دݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

ملیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
تیمݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

ینیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
تمرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
هاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

پݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
توݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

برانکو:دروازهباندیگرینمیخواهم نکونامباپیراهن٩٢درالعربی

ملیپوشایرانیدرپاریسناپدیدشد

«« ورزش شهرستانها ««اخبار ورزشی

آخرینبازیهیجانانگیزفصلنقلوانتقاالت

فسخقراردادحقیقیباروبینکازان

6 شنبه 3 بهمن ماه 1394                       12 ربیع الثانی 1437                23 ژانویه 2016           سال دوم شماره 74       ورزش و جواانن 
یک پرسپولیسی دیگر در نیمه شب دار 

گفت فانی را وداع 

که  مکتب شاهین  پرچمداران  از  یکی  بهزادی،  همایون 
 74 سن  در  شد،  می  نامیده  ایران  فوتبال  سرطالیی 

سالگی درگذشت.
 بهزادی نیمه شب گذشته در منزلش حضور داشت که 

دچار ایست قلبی شد. 
با  برد،  می  رنج  تنفسی  و  ریوی  بیماری  از  که  وی 
بیمارستان  به  اش  جسمانی  شرایط  شدن  وخیم 
برنامه  قبلی،  دفعات  برخالف  بار  این  اما  یافت  انتقال 
سرطالیی ایران  فوتبال  تا  نداد  جواب  بهزادی   درمانی 

 شود.
یاد رضا  زنده  فوتبال که هنوز در غم درگذشت  اهالی   
حاال  اند،  درنیاورده  را  مشکی  های  پیراهن  احدی، 
این  ورزشی  جام  هستند.  بهزادی  همایون  سیاهپوش 
ضایعه را به خانواده بهزادی و جامعه فوتبال تسلیت می 

گوید.

فرانس  با  که  خود  مصاحبه  ترین  تازه  در  مسی  لیونل 
فوتبال انجام داده است بار دیگر تاکید کرد که از حضور 
آرژانتینی  ستاره  این  است.  راضی  کامال  بارسلونا  در 
پایان  تا  خواهم  می  و  است  من  خانه  بارسلونا  گفت: 
احتمال  این  ولی  بمانم  تیم  این  در  فوتبالم  دوران 
آرژانتین لیگ  به  فوتبالم  دوران  اواخر  در  دارد   وجود 

 بروم.
کالس  با  بازیکن  یک  را  نیمار  همچنین  مسی 
سریع  بازیکن  یک  نیمار  افزود:  و  دانست  جهانی 
روزی  نیمار  که  است  این  تصورم  است.  تکنیکی  و 
را ویژگی  این  چون  شد  خواهد  جهان  بازیکن   بهترین 

 دارد.
ستاره بارسلونا با اشاره به مصدومیت های قبلی خود بیان 
کرد: در دو فصل گذشته مصدومیت هایی داشتم و از فرم 
ایده آل خود دور شدم ولی حاال در بهترین شرایط خود 

به سر می برم

عنوان کرد  بارسلونا  باشگاه  ورزشی  مدیر  فرناندز،  رابرت 
که باشگاه قصد فروش مارک بارترا، مدافع اسپانیایی خود 

را ندارد.
فصل  این  در  ساله  مدافع 25  »ورزش سه«،   گزارش  به 
خیلی کم بازی کرده و تنها 341 دقیقه در اللیگا برای 
جذب  به  مند  عالقه  شالکه  است.  رفته  میدان  به  بارسا 
ولی  کند  پر  را  مصدوم  هوودس  خالی  جای  تا  اوست 

فرناندز عنوان کرد که بارترا جایی نخواهد رفت.
او گفت:« ما به او اجازه جدایی نمی دهیم. از این موضوع 

مطمئنیم.«
جدایی  مانع  که  کرد  عنوان  فرناندز  حال،  همین  در 
بارسا که سال 2014  داگالس نخواهد شد. دیگر مدافع 
با 4 میلیون یورو از سائوپائولو به جمع آبی اناری ها آمد، 
تنها  بازی برای بارسا انجام داده است. فرناندز گفت:« باید 
ببینیم پیشنهادی که به نفع باشگاه و بازیکن باشد می آید 

یا نه. دوست داریم که او بازی کند

باشگاه بارسلونا: بارترا
 فروشی نیست

ادعای تازه لیونل مسی برای جدایی 
احتمالی از بارسلونا



کبوتر اصفهان برج های 
 

همان  یا  کبوتر  برجهای  از  زیادی  تعداد  اصفهان  در   
کبوترخانهها دیده میشود. دالیل زیادی برای ساخت این 
کبوتر  گفته میشود؛ اما انگیزه اصلی ساخت برجهای  برجها 
تولید  برای  کبوترها  کود  از  استفاده  ع،  آن هم در وسط مزار
از  یکی  آن  کود  که  چرا   است؛  بوده  کشاورزی  محصوالت 
حاصلخیزی  در  و  میشده  محسوب  کودها  انواع  بهترین 
برای  کود  نوع  این  است.  میرفته  کار  به  زراعی  زمین های 

عمل آوری هندوانه و خربزه استفاده میشده است.
کبوتر به طور دقیق مشخص  سابقه تاریخی ساخت برجهای 
میگردد. بر  پیش  سال   ۷۰۰ به  آن ها  قدمت  ولی   نیست؛ 

کبوتر خانهها یاد   ابن بطوطه در اوایل قرن ۸ هجری از وجود 
کرده است.

که در زمان صفویه و بعد از آن به   بیشتر جهانگردان اروپایی 
کبوتر  کردهاند، در سفرنامه های خود از برجهای  ایران سفر 
که از جمله آنها میتوان به شاردن  مطالب زیادی نوشتهاند 

کرد. اشاره 
این  مشاهده  با  اصفهان  به  حمله  زمان  در  نیز  لنگ  تیمور 
به  وقتی  هستند؛  کبوترباز  منطقه  مردم  میکند  فکر  سازهها 
فایده آنها پی میبرد از آن ها الگو برداری می کند و در پایتخت 

کشور خود یعنی بخارا نمونه هایی از آن را می سازد.
که  تبدیل شدهاند  تاریخی مهمی  آثار  به  امروزه  برجها  این   
کنند. عالوه بر آن  میتوانند گردشگران زیادی را به خود جذب 
گواه خوبی برای نشان دادن تاریخ و  برای نسل امروز میتواند 
کشاورزی  کاربری  گذشته  که در  فرهنگ باشد یا بخشهایی 

داشتهاند را نشان دهد.
 اشکال مختلف کبوتر خانه

در  و  است  کاه  و  رس  گل  از  کبوترخانهها  دیوارهای  جنس 
کردهاند. کبوترها تعبیه  دیواره برج، ورودیهایی برای 

کبوترخانهها از انواع علوم و مهندسی  کلی در ساخت  به طور 
هوشمندانه استفاده شده است.

از نظر شکل میتوان به چند دسته تقسیم  را  کبوترخانهها   
کرد:

کبوترخانهها بیشتر از انواع دیگر  ۱- دایرهای شکل: این نوع از 
ساخته  آن  به  نزدیک  شهرستانهای  و  اصفهان  در  و  است 

میشده است.
کنج: بیشتر در نواحی شمال غرب اصفهان  ۲- مکعبی یا چهار 
چشم  به  خوانسار  و  گلپایگان  شهرستانهای  محدوده  و 

میخورد.
۳- ترکیبی یا چند قلو: بیشتر در منطقه لنجان دیده میشود.

 یکی از نکات جالب در ساختمان برجها، وجود یک یا دو نوار 
گچ است؛ دلیل تعبیه چنین نوارهایی جلوگیری از  صیقلی از 
از دیواره برج و  کبوترها، یعنی مار  باال رفتن دشمن طبیعی 
ورود به کبوترخانه بود. همچنین در وسط برج تشتی پر از شیر 
گر ماری به  قرار داده میشد و اطراف آن آغشته به آهک میگشت تا ا
کرد، به دلیل عالقهاش به شیر به سمت  هر شکل به داخل برج نفوذ 
از روی آهک عبور  بود  به شیر مجبور  برای رسیدن  مار  برود.  ظرف 
کند، تماس آهک با بدن مار سبب سنگینیاش می شد و زمین گیرش 

میکرد.
اصفهان ساخته شده است؛ جالب  در منطقه  کبوتر  برجهای  کثر  ا
کارخانه به  کرج در یک  که در سالهای اخیر در هشتگرد  این است 
کبوتر زیاد در منطقه، نهایتا مدیران واحد به این نتیجه  دلیل وجود 
اصفهان  برجهای  شبیه  کارخانه  محوطه  در  برج  یک  که  رسیدند 

بسازند.
که عمدتا مالکیت شخصی داشتند و حتی صاحبان  کبوتر خانهها 
آنها سالیانه به دولتهای وقت مالیات می دادند، در طول تاریخ 

دستخوش تغییر و تحوالتی شده اند. 
کبوترخانه ها تخریب شدند و دلیل آن هم  در زمان حمله افغانها، 
تبدیل شدن برجها به سنگر دفاعی در مقابل مهاجمین بوده است؛ 
کشاورزی  بر عکس غازان خان در ضمن اقدامات خود برای احیای 
کبوتران داده و قوانینی در جهت  کبوتر خانه ها و  دستور به حفظ 

کرده است. حفظ آن ها وضع 

کبوتر مرداویج ج تاریخی   بر
به  برج  این  نقشه  است.  شده  بنا  ۱۶میالدی  قرن  در  برج  این 
دورتادور  که  دارد  را  گل  یک  حالت  بلکه  نیست؛  دایره  یک  صورت 
آن  ارتفاع  دایره در وسط تشکیل شده است.  و یک  از ۸دایره  برج 

۱۸متر،۱۶متر قطر قاعده پایین می باشد.
گل و پینه و علی رغم ساده بودن   ساختار این برج ازخشت خام، 
مصالح آن، از نظر مهندسی و معماری بی نظیر است. ساختار برج به 
صورت سه طبقه می باشد که داخل برج ۱۵۰۰۰ النه کبوتر وجود دارد؛ 
گزینند وهمچنین  کبوتر، می توانند در این برج اسکان  یعنی ۱۵۰۰۰ 
کبوتر ها از ۱۲ استوانه به همراه  که  ۷۷۰حفره در باالی برج می باشد 
ورودیها  ه  انداز  و  شوند  برج  این  وارد  توانند  می  مرکزی،  استوانه 
اندازه بزرگتر  با  که یک پرنده  کبوترهاست؛ درصورتی  اندازه بدن  به 
متر  ۱۸×۲۰×۲۵سانتی  حفره  ابعاد  شود.  برج  این  داخل  نمیتواند 

کبوتر تبعیت میکند. است و  اندازه یک النه از اندازه بدن 

کلیسای مریم
که بسیار  کوپ  کلیسای اولیه خود را به نام ها ارمنیان جلفا 
کلیسای بزرگ تری به نام مریم در  کوچك بود وسعت دادند و 
کلیسا به تاریخ ۱۶۲۷ میالدی  کتیبه سردر این  کردند.  آنجا بنا 
و  نقاشی  به  مزین  کلیسا  است.  قمری  هجری   ۱۰۳۶ با  برابر 
کتیبه تاریخی معروفی است. باني آن را  تابلوهای مذهبی  و 

کرده اند. یك بازرگان ارمنی به نام »خواجه آودیك« معرفی 
سیمین  و  زرین  قندیل های  و  ها  چراغ  با  را  کلیسا  این  او   
هزینه  با  تماما  دیگر،  تزیینات  و  گرانبها  نقاشی  تابلوهای  و 
شخصی ساخته است. خواجه آودیك از تجار معروف ابریشم 

در زمان شاه عباس اول بوده است.

معارف و رگدشگری 

مدارس قدیمی اصفهان
از  کهن  پیشینه ای  اصفهان 
را  اندیشه  و  دین  و  فرهنگ 
است.  داده  جای  خود  در 
که  چنین شهری محال است 
باشد؛  قدیمی نداشته  مداس 
بزرگ  دانشمندان  وجود  زیرا 
وجود  از  نشان  شهر  یک  در 
در  بااهمیتی  و  بزرگ  مدارس 
این شهر دارد. یکی از مدارس 

مهم اصفهان در زمان صفوی، مدرسه جده بزرگ است.
««جده بزرگ

مدرسه  دو  زرگرها،  بازار  نزدیکي  در  و  اصفهان  بزرگ  بازار  در 
و  بزرگ  مدارس  از  که  مانده  باقی  دوم  عباس  شاه  زمان  از 
این دو مدرسه در طول دهها  باشکوه دوران صفوی است. 
سال حیات خود، دانشمندان و روحانیون برجسته ای را در 
و جده  بزرگ  به جده  این دو مدرسه  پرورش داده اند.  خود 

کوچك معروف هستند.
در  شده،  ساخته  طبقه  دو  در  که  بزرگ  جده  مدرسه 
این  به  آن  تسمیه  وجه  است.  واقع  اصفهان  اصلی  بازار 
ساخته  را  آن  عباس،  شاه  بزرگ  جده  که  است  علت 
زمینه  بر  معرق  کاشی  با  ثلث  خط  با  کتیبهای  است. 
بر  شده  نوشته  تاریخ  است؛  مدرسه  در  سر  بر  الجوردی 
امامی محمدرضا  آن  خطاط  و  قمری  هجری   ۱۰۵۸  آن  

 است.
او اشاره شده.  نام شاه عباس دوم و جده  به  کتیبه  این  در 
کاشیکاری است. در ضلع  تزیینات داخل مدرسه جده بزرگ 
کوچکی با خط نستعلیق مشکی  شرقی صحن مدرسه، لوح 
ذکر  آن  در   ۱۳۳۴ سال  به  مدرسه  تعمیر  تاریخ  که  دارد  قرار 

شده است.
کوچک «« جده 

شده  واقع  اصفهان  بزرگ  بازار  در  کوچك  جده  مدرسه 
کاشی ها( معروف است.  )بازار قهوه  نام  به  این محل  است. 
جده  می شود  مشخص  مدرسه  این  نام  از  که  گونه  همان 
بزرگی  کتیبه  است.  بوده  آن  بانی  دوم  عباس  شاه  کوچك 
شمالی  غرفه  های  از  یکی  دیوار  بر  مرمر  سنگ  لوح  یك  بر  که 
مدرسه نصب شده است و با خط ثلث برجسته تاریخ ۱۰۵۷ 
که  بیانگر این مطلب است  را نشان می دهد؛  هجری قمری 
ساختمان  بانی  خانم(  )دالرام  نام  به  دوم  عباس  شاه  جده 
دو  کوچك  جده  مدرسه  عمارت  است.  بوده  مدرسه  این 
دینی علوم  طالب  اقامت  مخصوص  حجره  ها  و  است   طبقه 

 است.
کاشیکاری دارد.  نمای اطراف سر در این ساختمان تزیینات 
کاشیکاری  زمینه  بر  معرق  سفید  ثلث  خط  به  که  کتیبه ای 
به  تاریخ۱۰۵۶ هجری قمری نوشته شده  به  الجوردی رنگ 
کرده است. این  نام شاه عباس دوم و پدر او شاه صفی اشاره 
صفوی  عصر  مشهور  خوشنویس  امامی  محمدرضا  را  کتیبه 
نفیس  بسیار  مدارس  از  کوچك  جده  مدرسه  است.  نوشته 

که از مدرسه جده بزرگ، بزرگ تر است. اصفهان است 

عبور مترو از میدان نقش جهان 
منتفی شد  

گردشگری استان  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
میراث  سازمان  فنی  شورای  تصمیم  به  اشاره  با  اصفهان 
گفت:  فرهنگی درباره عبور خط ۲ مترو از میدان نقش جهان 
این مسیر به صورت قطعی منتفی شد و مسیر جایگزین بعد 

از بررسی نهایی از سوی شورای فنی سازمان اعالم می شود.
عبور  پیرامون  اللهیاری  فریدون  وطن  کیمیای  گزارش  به   
از میدان تاریخی نقش جهان اظهار  2 متروی اصفهان  خط 
داشت: در گذشته توسط اداره کل میراث فرهنگی اعالم شده 

که عبور خط مترو از میدان نقش جهان عملی نیست. بود 
سازمان  با  فرهنگی  میراث  تعامالت  به  توجه  با  افزود:  وی   
2 مترو  ح مسیر جایگزین برای خط  قطار شهری، به یک طر
که  ج شد  رسیدیم و عماًل این خط از میدان نقش جهان خار
ح به سازمان میراث فرهنگی فرستاده شد و قرار بود  این طر

گیرد. در شورای فنی سازمان مورد بررسی قرار 
گردشگری استان   مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
فنی  شورای  جلسه  در  سه شنبه  روز  کرد:  تصریح  اصفهان 
کل میراث  که با حضور معاونت اداره  سازمان میراث فرهنگی 
سازمان  و  شهر  شورای  اعضای  از  برخی  اصفهان،  فرهنگی 
میدان  از  مترو  خط  عبور  شد،  برگزار  اصفهان  شهری  قطار 
کلیات مسیر  کلی منتفی شد و  تاریخی نقش جهان به طور 

جایگزین ارائه شد.
که شهرداری اصفهان  کرد: در این جلسه مقرر شد   وی بیان 
کامل  و سازمان قطار شهری مسیر جایگزین را با مشخصات 
کنند تا ضوابط الزم توسط شورای فنی سازمان  و جامع اعالم 

میراث فرهنگی تعیین شود.
جایگزین  مسیر  گفت:  جایگزین  مسیر  پیرامون  اللهیاری   
که ضوابط و مشخصات در  تقریبًا مشخص است اما تا زمانی 
شورای فنی سازمان مورد بررسی قرار نگیرد، اعالم نمی شود.

هنوز  زمینه  این  در  گفت:  اصفهان  مترو   3 خط  درباره  وی   
اطالعات مشخصی به ما داده نشده است.

گردشگری استان   مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
اصفهان درباره نظارت ها بر خط یک مترو اصفهان نیز بیان 
مترو  یک  خط  مسیر  در  که  دولت  دروازه  ایستگاه  در  کرد: 
قرار دارد، باستان شناسان میراث نظارت دقیق دارند و این 

عملیات اجرایی در حال انجام است.تسنیم

شنبه 3 بهمن ماه 1394                       12 ربیع الثانی 1437                23 ژانویه 2016           سال دوم شماره 74      

گفت:  کرمان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
کنار یکدیگر  دانش، عدالت و تزکیه نفس در 

به نفع جامعه انسانی تمام می شود.
آیت اهلل سیدیحیی جعفری اظهار داشت: 
کسب علم و دانش در  با اشاره به جایگاه 
کرم )ص(  ا پیامبر  مکتب اسالم و سخنان 
و ائمه اطهار )ع( بیان داشت: در فرمایش 
ح  مطر دین  علم  تنها  )ص(،  کرم  ا پیامبر 
و  مهم  علوم  از  یکی  دین  علم  نیست؛ 

ارزشمند برای انسان هاست.
معظم  رهبر  کید  تا به  اشاره  با  جعفری 
کشور  آینده  نیازسنجی  بر  مبنی  انقالب 
کرد: با آینده نگری درست و صحیح  عنوان 

دنبال علم و دانش و فهم برویم.
گر می بینیم دنیای  وی ابراز داشت: امروز ا
استکبار، دنیای زورگویی است، برای این 
ما  از  دانش  و  علم  فناوری،  در  که  است 

خیلی جلوتر است.
کرمان با اشاره به پیشرفت های  امام جمعه 

بدو  از  مختلف  علوم  در  اسالمی  ایران 
جزو  ایران  گفت:  اسالمی  انقالب  پیروزی 
پیشرفته  علوم  زمینه  در  برتر  کشور  پنج 
فناوری  و  علم  به  اشاره  با  جعفری  است. 

بی شرمی  و  وقاحت  با  گفت:  هسته ای 
کشور بزرگ عالم به ما می گفتند حق  شش 
ندارید از انرژی هسته ای صلح آمیز استفاده 

که انبارهای آن ها مملو از  کنید؛ در حالی 
سالح های هسته ای است و خودشان نیز 

به آن اذعان دارند.
کشورها  این  از  کسی  اما  افزود:  وی 
سوال   ... و  فرانسه  و  آمریکا  جمله  از 
است،  بد  هسته ای  سالح  گر  ا نمی کند، 
هسته ای  سالح  میزان  این  خودتان  چرا 
کرد: زمانی  کرده اید. جعفری تصریح  انبار 
نااهل  انسان های  دست  به  علم  که 
همراه  به  را  دوچندانی  ضررهای  بیفتد، 

خواهد داشت. 
ابراز  کرمان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
و  علم  مسئله  سه  بر  ما  مکتب  داشت: 
دارد  کید  تا نفس  تزکیه  و  عدالت  دانش، 
گر این سه اصل با هم دنبال شود، به  که ا

نفع جامعه انسانی تمام می شود.
همه  اسالم  مکتب  در  داشت:  اظهار  وی   
 عوامل سعادت و خوشبختی برای ما فراهم 

شده است.

نماینده ولی فقیه در کرمان:

دانش، عدالت و تزکیه نفس در کنار یکدیگر نتیجه بخش است

 « گردشگری « گردشگری
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مدیرعاملاتحادیهموسسههایقرآنیبرانتقال
تجربههایمدیرانموسسههایقرآنیدراردوها
وجلساتقرآنیبهیکدیگرتاکیدکردوگفت:
کمک هم به حق راه در هستیم مکلف همه
در کوششی سیدحسین حجتاالسالم کنیم.
همایشمنطقهایموسسههایقرآنیباتسلیت
اظهار معصومه)س( حضرت وفات سالروز
کرد مبعوث پیامبر هزار 124 خداوند داشت:
وبهعنوانسفیرانالهیفرستادتامردمرابه
طرفحقوحقیقتدعوتوراهورسمزیستن
سلسله داشت: ابراز وی دهند. یاد ما به را
انبیا،بریکمدارحرکتمیکردندوهرکدام
حضورپیامبربعدیرابشارتمیدادندوتایید

پیامبر به سلسله این نهایت در تا میکردند
اکرممحمدمصطفی)ص(ختمشد.

کوششییادآورشد:مجموعهماموریتسلسله
الهی جاوید معجزه کتاب یک قالب در انبیا،
مجید قرآن واقع در گرفت؛ قرار قرآن نام به
اتحادیه عامل مدیر است. انبیا تالش عصاره
دستبهدست قرآن، گفت: قرآنی موسسههای
عهده به کتاب این ترویج و رسیده شما به
انبیا که میدهید کاریانجام شما شماست؛
انجاممیدادندواهمیتزیادیدارد.ویبابیان
اینکهموسسههایقرآنیکتابیراتبلیغمیکند
کرد: تصریح خداست، رسول آن تدوینگر که
دشمنان اسالمی جمهوری نظام جهاد امروز
خط در قرآن عرصه فعاالن دارد؛ متعددی
کوششی دارند. قرار دشمنان با مبارزه مقدم
کمترین با ما قرآنی فرزندان داشت: بیان
امکاناتدراینجبههمهموحساسدرحال

تالشهستند.
رمز بزرگترین داشت: ابراز مسئول این
موفقیتماتالشورفاقتدرپرتوقرآناست،
درفضایدینینبایدرقابتکنیم؛زیرارقابت

مربوطبهکارهایتجاریوورزشیاست.

نخستیندورهتربیتمدرسحفظقرآناز10
برگزار دارالقرآنالکریم سازمان در بهمنماه

میشود.
بنیاد عامل مدیر خاکساریهرندی، اکبر
بینالمللیحفظقرآنکریمبااشارهبهبرپایی
و قرآن حفظ مدرس تربیت دوره نخستین
اولین کرد: اظهار دوره، این برگزاری زمان
دورهتربیتمدرسحفظقرآن،باحضور40
نفرازآقایاناز10بهمنماهدرمحلسازمان
بهترین از بهرهگیری با و دارالقرآنالکریم

اساتیدحوزهحفظبرگزارمیشود.
اهداف از یکی اینکه به توجه با افزود: وی
کریم قرآن حفظ بینالمللی بنیاد راهاندازی
قرآن حافظ میلیون 10 تربیت در مشارکت
وتحققفرمانرهبرمعظمانقالباستوبه
منظورجلوگیریازکارهایموازیوورودبه
اموراتیکهتوسطبرخیازنهادهاوموسسات
امر، بدو در نبود، مقدور آن اجرای قرآنی
برتر چهرههای و اساتید با تخصصی نشست
قرآن حفظ مشخص طور به و قرآن حوزه

برگزارشدهاست.
کریم قرآن حفظ بینالمللی بنیاد مدیرعامل

ایننشستها نتیجهگیریکلی ادامهداد:در
بهنظررسیدکهبرایتسریعدرارتقایسطح
تامین کشور، سطح در حفظ وکیفی کمی
تمام از استفاده و حفظ معلمان و مربیان
از اعم قرآنی نهادهای و موسسات ظرفیت

دولتیومردمیاست.
در بنابراین کرد: بیان خاکساریهرندی
نسبت باید ابتدا راهبردی، اهداف از یکی
در کرد؛ اقدام قرآن حفظ مدرس تربیت به
و علمی نشست ساعتها از پس راستا این
تخصصیبااساتیدوکارشناسان،طرحتربیت
اعضا بهتصویب و تدوین قرآن مدرسحفظ

رسید.

کرد کید  مدیرعامل اتحادیه موسسه  های قرآنی تا
 ضرورت انتقال تجربه های مدیران موسسه های قرآنی

 در اردوها و جلسات قرآنی به یکدیگر

کارگروه قرآن بنیاد خاتم االوصیا )عج(؛ به همت 

 برگزاری نخستین دوره تربیت مدرس حفظ قرآن 
در سازمان دارالقرآن الکریم

اداره  اجتماعی  امور  و  فرهنگی  معاون 
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد   کل 
جشنواره  استانی  مرحله  گفت:  اصفهان 
استان  ایثارگر  و  شاهد  سرود  و  تئاتر 
و  سرود  گروه   17 شرکت  با  اصفهان، 
گزارش  به  می شود.  برگزار  تئاتر  گروه   8
از روابط عمومی  کیمیای وطن و به نقل 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  اداره  کل 
قریشی  علی  سید  اصفهان،  استان 
جشنواره  افتتاحیه  مراسم  کرد:  اظهار 
شناسایی  هدف  با  سرود  و  تئاتر  استانی 
برنامه ریزی و آموزش هنرمندان شاهد و 
امسال  بهمن ماه  اول  پنجشنبه،  ایثارگر 
در سالن اجتماعات موزه شهدا این اداره 
دوره  این  افزود:  وی  شد.  خواهد  برگزار 
از  سرود  گروه   17 شرکت  با  مسابقات،  از 
فالورجان،  خمینی شهر،  شهرستان های 
امور  و  شهید  بنیاد  جرقویه،  کاشان، 

گروه   7 و  اصفهان  یک  منطقه  ایثارگران 
تئاتر دیگر از شهرستان های خمینی شهر، 
کاشان و بنیاد شهید منطقه یک اصفهان 

برگزار می شود.
بنیاد  اجتماعی  امور  و  فرهنگی  معاون 
اصفهان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید 
در  آقایان  ویژه  سرود  مسابقات  افزود: 
آهنگ سازی،  تک خوانی،  رشته  چهار 
و  برتر(  )گروه  هم خوانی  و  مربی گری 
تئاتر،  گروه های  رقابت  مورد  رشته های 
نویسندگی، طراحی  کارگردانی،  بازیگری، 
)پوستر  تبلیغی  مواد  موسیقی،  صحنه، 

و بروشور( و نمایش برگزیده خواهد بود.
مرحله  برگزیدگان  گفت:  پایان  در  وی 
کشوری  مرحله  به  تقدیر  ضمن  استانی، 
که همزمان با سالروز تاسیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و روز شهدا در تهران برگزار 

می شود، راه خواهند یافت.

قرآنی  موسسات  اتحادیه  عامل  مدیر 
درخصوص  گفت:  اصفهان  استان  مردمی 
استان  در  قرآنی  اطالعات  بانک  تشکیل 
ولی  میشود؛  صحبت  جلسهای  هر  در 
کنون حرکت عملی در این راستا برداشته  تا
کسارهرندی،  خا است.حسین   نشده 
مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی 
استان با اشاره به اینکه جلسات هم افزایی 
بار،  یک  روز   45 هر  باید   قرآنی  موسسات 
براساس  کنون  ا کرد:  اظهار  شود،  انجام 
قرآنی  موسسات  شده،  انجام  بازدیدهای 
مالی  مشکالت  با  استان،  سطح  در  مردمی 
به  اشاره  با  وی  هستند.  مواجه  متعددی 
در  قرآنی  اطالعاتی  جامعه  بانک  تشکیل 
تشکیل  درخصوص  افزود:  اصفهان،  استان 
این بانک اطالعاتی در هر جلسه ای صحبت 
کنون حرکت عملی در این  می شود؛  ولی تا
راستا برداشته نشده است و به همین منظور 

کند تا این  باید بودجه الزم اختصاص پیدا 
بانک تشکیل شود.

مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی 
تقویم  تنظیم  خصوص  در  اصفهان  استان 
این  در  کرد:  بیان  اصفهان  استان  در  قرآنی 
زمینه باید  فرم های خاصی طراحی و به همه 
سال  برنامه های  که  شود  ارایه  دستگاه ها 
کسارهرندی  کنند. خا آینده خود را مشخص 
به آموزش مدیران موسسات قرآنی اشاره کرد 
گر بودجه الزم در این زمینه تامین  گفت:  ا و 
شود،  مدیران یک هزار موسسه  قرآنی برای 

آموزش های الزم به اصفهان می آیند.
مقرر  جلسه  این  در  گزارش،  این  براساس 
که اداره ها، سازمان ها و موسسات قرآنی  شد 
استان فعالیت های قرآنی خود را برای سال 
95 و همچنین تنظیم تقویم قرآنی به اداره 
ارایه  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 

دهند .

نمازلطیفه قرآنیخاطرات شهدا 
 خاطرات شهید سردار حسن باقری

گر بین بسیجی ها حرفی می شد، می گفت: » برای این حرف ها  ا
تهمت های  باعث  فردا  تهمت ها  این  نزنید.  تهمت  هم  به 
گه از دست هم ناراحت شدید،دو رکعت نماز  بزرگ تری می شه. ا
گذشتم   بخوانید، بگویید خدایا این بنده تو حواسش نبود، من 

تو هم ازش بگذر .
 این طوری مهر و محبت زیاد می شه.

کرد.«   اون وقت با این نیروها میشه عملیات 

»»»»»»
عاشورا  حسین،  امام  کربال  بود؛  کرده  درست  تیپ  تا  سه 
می گفت:  رمز  به  بی سیم  پشت  مستقل.  گردان  چند  و 
تنها حسین  امام  عاشورا!  اومد؟  حسین  امام   »کربال! 

 است.«
گرم دشت  به  آهودشت  منطقه  از  نیروها  جا به جایی  برای   

گرمه.« می گفت: » آهوها رو بفرستین اون جایی که هواش 
 نیروی کارکشته که می خواست،  می گفت »کنسرو  پخته بفرستین ،

 نه خام.«

گرفتار شدند. در این  روزگاری مردم دمشق به بیماری طاعون 
ج  خار آنجا  از  که  گرفت  تصمیم  )ولیدبن عبدالملک(  هنگام 
که  نشنیده ای  را  بزرگ  خدای  سخن  مگر   : گفتند  او  به  شود. 
القتل،  او  الموت  الفرار ان فررتم ِمن  َینفعکم  می فرماید: قل لن 
کنید  کشته شدن فرار  و اذا ال تمتعون اال قلیال ؛ بگو از مرگ یا 
کمی  سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره 
کم را  گفت: من فقط همان بهره  گرفت؛ ولید  از زندگانی نخواهید 

می خواهم نه چیز دیگری را!!
»»»»»»

به  جمعی  میان  در  را  بهلول  خواست  ثروتمندی  شخص 
تو و  من  بین  شباهتی  هیچ  گفت:  بهلول  به  بگیرد.   سخره 

 هست؟
که هست. گفت: البته  بهلول 

بگو!  است،  شبیه  همدیگر  به  ما  چیز  چه  گفت:  ثروتمند  مرد 
بهلول جواب داد: دو چیز ما شبیه یکدیگر است؛ یکی جیب من 
که  کله من  تو و  که هر دو خالی است و دیگری جیب  تو  کله  و 

هر دو پر است!

حکمت تکرار نماز از زبان آیت اهلل بهجت
ممکن  که  می کنند  اشاره  دقیقی  نکته  به  )ره(  بهجت  اهلل  آیت 

است این نکته پرسش و شبهه بسیاری باشد.
روز  هر  ما  چرا  است.  نهفته  نماز  تکرار  در  حکمتی  چه  که  این   
این  روز  هر  می کنیم.  تکرار  را  رکوع ها  و  سجده ها  و  آیه ها  این 
گونه است: »شاید  سالم های ثابت را می فرستیم. اما پاسخ این 
که  حکمت تکرار نماز - عالوه بر تثبیت - سیر باشد؛ به این نحو 
هر نمازی از نماز  قبلی بهتر، و نماز قبلی زمینه ساز نماز بعدی 

باشد.«
در بیانی ایشان درباره نماز فرموده اند:

می گردد،  باز  حق  حضرت  مقدس  پیشگاه  از  بنده  »وقتی 
است.  او  ناحیه  از  سالم  می آورد،  سوغات  که  را  چیزی  اولین 
الُم، َو ِمنک  الّسَ کوفه آمده است: »اللُهّمَ انت  در دعای مسجد 
الم؛  الّسَ ِمنک  نا  َرّبَ حّینا  الُم،  الّسُ َیُعود  َو  َیرِجُع،  ِالیک  َو  الُم،  الّسَ
سوی  به  و  است  تو  ناحیه  از  سالم  و  سالمی  خود  تو  خداوندا، 
تحّیت  خود  ناحیه  از  سالم  به  را  ما  پروردگارا،  می گردد.  باز   تو 

گوی!«

معاون فرهنگی بنیاد شهید اصفهان خبر داد:

آغاز جشنواره استانی تئاتر و سرود شاهد و ایثارگر استان اصفهان
مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان

بی توجهی به تشکیل بانک اطالعات قرآنی استان اصفهان



کریم تر از حاتم
حاتم را پرسیدند: »هرگز از خود کریم تر دیدی؟«

گفت: »بلی، روزی در خانه غالمی یتیم فرود آمدم و وی ده 
گوسفند داشت. فی الحال یک گوسفند بکشت و بپخت و پیش 

من آورد. مرا قطعه ای از آن خوش آمد، بخوردم.«
گفتم : »واهلل این بسی خوش بود.«

گوسفندان  یک  یک  و  رفت  بیرون  »غالم  داد:  ادامه  حاتم 
از  من  و  می آورد  من  پیش  و  می پخت  را  آن  و  می کشت  را 
این موضوع آگاهی نداشتم. چون بیرون آمدم که سوار شوم، 
که  پرسیدم  است.  ریخته  بسیار  خون  خانه  بیرون  که  دیدم 

این چیست؟«
گفتند: »وی همه گوسفندان خود را بکشت.«

وی را مالمت کردم: »چرا چنین کردی؟«
گفت: »سبحان اهلل، تو را چیزی خوش آید که من مالک آن 

باشم و در آن بخیلی کنم؟«
پس حاتم را پرسیدند: »تو در مقابله آن چه دادی؟«

گفت: »سیصد شتر سرخ موی و پانصد گوسفند.«
گفتند: »پس تو کریم تر از او باشی!«

گفت: »هیهات! وی هر چه داشت داده است و من آز آنچه 
داشتم و از بسیاری، اندکی بیش ندادم.«

 ضرب المثل علف باید به دهن 
بزی شیرین بیاد

بزی  دهن  به  باید  علف  که  ضرب المثل  این  ما  همه 
مفهومش  و  معنی  اما  شنیده ایم؛  بارها  را  بیاد  شیرین 
مزه  و  دارد  متفاوتی  سلیقه  کس  هر  یعنی  چیست؟! 
دهان هر کس با دیگران فرق می کند. آنچه به دهان 
شما خوشمزه نمی آید، ممکن است بسیار مورد پسند 
پسند  مورد  که  را  آنچه  برعکس  و  باشد  دیگری  کس 
شماست، شاید دیگری اصال نپسندد که خب این خود 
شکلی  به  این ضرب المثل  است.  خلقت  زیبایی های  از 
احترام گذاشتن به سلیقه دیگران را تشویق می کند، و 
اظهارنظر در مورد امور شخصی دیگران را امری پوچ و 

بی مورد نشان می دهد.

سرخ کردن غذا با کمترین روغن
اما اگر  درست است که غذای سرخ شده چربی زیادی دارد، 
به شیوه مناسب تهیه شود، این غذا هم می تواند به فهرست 
غذاهای سالم راه پیدا کند. هر چند که این نوع غذا باید گه 

گاهی خورده شود.
««روغن را تمیز نگه دارید

در صورت وجود ته مانده های غذا در روغن، سریع می سوزد.
این امر باعث بدرنگ و بدطعم شدن غذای سرخ شده در آن 
می شود؛ بنابراین قبل از سرخ کردن ته مانده غذا را از روغن 

در بیاورید.
««پودر یا مایه کنتاکی بهتری تهیه کنید

غلتاندن غذا در پودر یا مایه کنتاکی الیه تردی ایجاد می کند. 
اما اگر از پودر یا مایه به درستی استفاده نشود، باعث جذب 
روغن بیشتری می شود. آرد در صورتی که به میزان کافی از آن 
استفاده شود، روغن را جذب نخواهد کرد؛ اما افزودن آرد زیاد 
باعث جذب روغن خواهد شد. موادی مانند آرد ذرت و برنج 
جذب روغن را کاهش می دهد. اگرچه خوردن نوشیدنی گازدار 
توصیه نمی شود، اما افزودن کمی نوشیدنی های گازدار به جای 

آب برای تهیه مایه کنتاکی، مانع از جذب روغن می شود.
«« دمای مناسب روغن در طول زمان حفظ شود

در صورت حفظ دما حین پخت، غذا روغن را به خود جذب 
نخواهد کرد. پس از سرخ کردن، غذا را در صافی قرار دهید.

مراقبت  نوزادتان  از  خوب  چقدر  که  نیست  مهم 
می کنید؛ گریه یکی از واقعیت های زندگی اوست که 
آن را خواهید شنید. همیشه نمی توانید گریه او را 
قطع کنید، اما باید مطمئن شوید که کودک تا حد 
امکان راحت است؛ در این صورت به او کمک کرده اید 

که احساس امنیت کند.
 باید هر کاری که از دستتان بر می آید، انجام دهید 

تا آرام شود و گریه نکند.
و  ابتدایی  نیازهای  که  کنید  حاصل  اطمینان   .۱
را خورده  غذایش  است.  رفع شده  نوزادتان  فیزیکی 
است، پوشکش خشک و تمیز است و لباس هایش 

باعث ناراحتی او نمی شود.
۲. نوزادتان را لمس کنید تا مطمئن شوید که بیش از 
حد گرم یا سردش نیست؛ یعنی به پیشانی اش دست 
بزنید و ببینید تب نداشته باشد یا اینکه به شکمش 
دست بزنید یا چک کنید که او را بیش از حد یا کم 

در قنداق نپیچیده باشید.
۳. کودکتان را در قنداق بپیچید. هنگامی که کودکتان 
در رحم مادر بود، جایش گرم و نرم بود. قنداق کردن 
نوزاد باعث می شود که حتی وسط گریه، همان حس 
بودن  بی خطر  برای  آرام شود.  و  بدهد  او دست  به 
حد  از  بیش  نوزاد  پاهای  که  شوید  مطمئن  قنداق، 
محدود نشده باشد و او را به پشت بخوابانید نه روی 

شکم یا به پهلو.
طبیعی  طور  به  نوزادان  کنید.  بلند  را  نوزادتان   .۴
دوست دارند که آنها را بغل کنید. گذاشتن نوزاد در 
آغوشی هم، می تواند به آرام کردن گریه اش کمک 

کند.
به  سفید  )نویز  سفید  نویز  کمی  کودکتان  برای   .۵
به  که  مختلف  فرکانس های  با  صداهایی  از  ترکیبی 
گفته می شود(  برسند،  ما  به گوش  صورت همزمان 
ایجاد کنید. این حالت هم برای او یاد آور رحم مادر 
است که در آن خون مادر پیوسته و با صدای بلند 
پمپاژ می شد. می توانید از یک دستگاه تولیدکننده 
نویز سفید استفاده کنید یا اینکه از جاروبرقی یا دهان 

خود استفاده کنید.
۶. چیزی برای مکیدن به نوزادتان بدهید. بچه ها با 
میل به مکیدن به دنیا می آیند و حتی نوزادان کوچک 
انگشت شست  یا  با مکیدن پستانک  توانند  هم می 

والدینشان آرام شوند.
۷. به آرامی شکم نوزاد را فشار دهید. اغلب نوزادان 
به دلیل دل درد ناشی از گاز یا هضم نشدن درست 
غذا، گریه می کنند. شکم کودک را کمی فشار دهید 
یا او را روی شانه یا زانویتان قرار دهید یا اینکه او را 
به پشت بخوابانید و به آرامی با یکی یا هر دو پایش 

حرکت »دوچرخه« انجام دهید.

««نکات و هشدارها
اگر انگشتان دست یا پای نوزاد سرد بود، فکر نکنید 
هنوز  کودک  خون  گردش  سیستم  است.  سردش 
قسمت های  بعضی  که  است  طبیعی  و  نشده  کامل 

بدنش از قسمت های دیگر سردتر باشد.
توانید  انجامید، می  به شکست  راه ها  این  اگر همه 
یا  ببیند  را  بیرون  تا مناظر  ببرید  بیرون  را  نوزادتان 
اینکه کودکتان را برای سواری روی صندلی ماشین 

)کارسیت( قرار دهید یا او را در کالسکه بگذارید.

بر اساس پژوهشی جدید که توسط محققان دانشگاه 
باسل انجام شده است، استفاده از رسانه های دیجیتال 
در  میان نوجوانانی که گوشی هوشمند دارند، باعث 

اختالالت خواب و افسردگی می شود.
اوقات  دارند،  هوشمند  گوشی های  که  نوجوانانی   
زیادی را حتی در طول شب به  صورت آنالین سپری 
منفی  تاثیر  خوابشان  بر  ممکن  است  که  می کنند 

بگذارد.
 Basel دانشگاه  توسط  که  جدیدی  پژوهش  نتایج 
بر بیش  از ۳00 دانش آموز انجام گرفته است، نشان 
دیجیتال  رسانه های  از  نوجوانان  استفاده   می دهد 
احتمال مشکالت خوابی و  افزایش  با  در طول شب 

نشانه های افسردگی در آنها ارتباط دارد.
 محققان می گویند: با اینکه گوشی های هوشمند در 
سال ۲00۷ معرفی شدند، امروزه بسیاری از نوجوانان 

صاحب گوشی های هوشمند هستند.
و  ثابت  تعرفه های  و  سیم  بی  اینترنت  داشتن  با   
کم  هزینه   صرف  با  دانش آموزان  آمریکا،  در  ارزان 
با  و  می شوند  آنالین  خود  هوشمند  گوشی های  با 
همساالن خود ارتباط برقرار می کنند که این دلیل، 
الگوی استفاده از گوشی هوشمندشان را تغییر داده 

است.
تفاوت های  باسل  دانشگاه  توسط  جدید  پژوهشی   

نوجوانانی  در  میان  دیجیتال  رسانه های  از  استفاده 
که  را  همساالنشان  و  دارند  هوشمند  گوشی  که 

گوشی های معمولی دارند، بررسی کرد. 
و  ۲00  پسر  دختر  ۱۶۲دانش آموز  پژوهش  این  در 
 ۱۷ سنین  ۱۲  تا  با  سوئیس  شمال غرب  دانش آموز 

 سال در  مطالعه شرکت کردند. 
نتایج نشان  داد که دانش آموزانی که گوشی هوشمند 
به  نسبت  را  بیشتری  زمان  هفته  در  طول  دارند، 
همساالن خود که گوشی معمولی دارند، در اینترنت 
سپری می کنند؛ به طور میانگین این مقدار، دو ساعت 
در برابر یک ساعت بود. به  عالوه، آنها پیام  کوتاه های 
بیشتری می فرستند؛ به  طور میانگین 8۵ پیام در  برابر 

هفت  پیام.

«« اختالالت خواب و نشانه های افسردگی
به گفته محققان اختالف شایان  توجه این دو گروه 
می کردند.  سپری  رختخواب  در  که  بود  زمانی  در 
در  هوشمند  گوشی های  صاحبان  درصد   ۱۷ تنها 
در  یا  می کردند  خاموش  را  خود  گوشی  شب  طول 
حالت بی صدا قرار می دادند. این مقدار در نوجوانانی 
که گوشی معمولی داشتند  ۴۷ درصد بود. عالوه  بر 
این، نوجوانان دارای گوشی هوشمند، اغلب بیشتر از 
همساالن خود که گوشی معمولی داشتند، در طول 
شب فیلم می دیدند، آنالین بودند و به دوست خود 

پیام می دادند.
 مهم تر از همه، دانش آموزانی که در شب از رسانه های 
خواب  داشتن  احتمال  می کردند،  استفاده  دیجیتال 
بد و نشانه های افسردگی در آنها بیشتر بود؛ بنابراین 
خواب  اختالالت  از  که  نوجوانانی  به  متخصصان 
توصیه  می برند،  رنج  روزانه  شدید  خستگی های  یا 
را  خود  هوشمند  همراه  تلفن  گوشی  که  می کنند 
حداقل یک ساعت قبل  از زمان خواب خاموش کنند.
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دوچرخه مازراتی چیپولینی باند به رنگ آبی 
و سفید رنگ آمیزی شده و نشان های مازراتی و 
کالسیک روی آن نقش بسته اند؛ همچنین،  رولر 
نیزه سه شاخه مازراتی نیز در دو طرف لوله زین 

گرفته است. جای 
همکاری  یک  طی  ایتالیایی  پرآوازه  شرکت  دو 
کرده اند.  معرفی  را  متفاوت  محصولی  مشترک 
مازراتی، یکی از نام های نمادین در زمینه تولید 
نام های  از  چیپولینی  و  لوکس  ابرخودروهای 
محصولی  دوچرخه،  تولید  زمینه  در  پرآوازه 
کمک به بنیاد  که برای  کرده اند  سفارشی را تولید 
گذاشته  حراج  به   Action Medical Research

شد.
»ماریو  که  باند  چیپولینی  مازراتی  دوچرخه   
چیپولینی«، مالک شرکت چیپولینی، آن را امضا 
کرده است، از قیمت خرده فروشی حدود 6,800 
دالری برخوردار بود؛ اما جزییاتی درباره نام مالک 

جدید آن و قیمت حراج منتشر نشده است.
دوی  دوندگان  بهترین  از  یکی  چیپولینی  ماریو 
شرکت  مالک  و  دوران ها  تمام  در  سرعت، 
شرکت  با  همکاری  از  چیپولینی  دوچرخه سازی 
بسیار  خیرخواهانه  اقدامی  راستای  در  مازراتی 

خشنود و مفتخر بوده است.
و  آبی  رنگ  به  باند  چیپولینی  مازراتی  دوچرخه 
و  مازراتی  نشان های  و  شده  رنگ آمیزی  سفید 
کالسیک روی آن نقش بسته اند؛ همچنین،  رولر 
نیزه سه شاخه مازراتی در دو طرف لوله زین جای 

گرفته است.
قامه  طبق  با  آلتگرا  شیمانو  مکانیکی  مجموعه 
چرخ های   ،23-11 خودرو  و   39/53 استاندارد 
که با تایرهای چلنج   F2A آلیاژی فست فوروارد
شده اند،  گرفته  قاب  میلمیتری  ریس 25  فورته 
دیگر  از  ریتچی  فرمان  و  مارکو  سان  سله  زین 

مشخصات این دوچرخه هستند.

 راه هایی ساده برای پیشگیری
 از سوزش معده

آزاردهنده  و  ناخوشایند  معده،  سوزش  عواقب 

حلق.  سرطان  حتی  و  دهان  بد  بوی  مانند  است؛ 
که  دارد  وجود  زیادی  کارهای  خوشبختانه  اما 
انجام معده  سوزش  از  جلوگیری  برای   می توانید 

 دهید.

که دشمنتان هستند، بشناسید ««  غذاهایی را 
برانگیزاننده  می توانند  که  هستند  فراوانی  غذاهای 
مشکالت گوارشی باشند؛ غذاهای تند و پرادویه، شکالت، 
نعناع فلفلی، انواع مرکبات، غذاهایی بر پایه گوجه فرنگی، 
خردل، فلفل قرمز، و پیاز خام همگی به عنوان محرک الیه 

مری شناخته می شوند. 
ریفالکس  موجب  که  تغذیه  در  اصلی  عامل  اما 
و  سنگین  وعده های  خوردن  چیست؟  می شود 
باز  مسئول  که  را  مری  عضالت  چربی،  زیرا  پرچرب؛ 
می کند  نرم  است،  مری  پایین  بخش  کردن  بسته  و 
وارد  مری  به  می تواند  معده  اسید  نتیجه  در   و 

شود.

کاهش دهید  «« با نوشیدن آب سوزش معده را 
شستن  به  غذا،  با  همراه  خصوصا  فراوان،  آب  نوشیدن 
به معده  آن  برگرداندن  و  از سطح مری  اسیدهای معده 

کمک می کند.

کنید کم   «« وزن 
به  ابتال  معرض  در  بیشتر  دارند،  وزن  اضافه  که  افرادی 
افزایش  هستند.  معده  سوزش  و  گوارشی  مشکالت 
به  بزرگ،  شکم  داشتن  مخصوصا  بدنی،  توده  شاخص 
افزایش ریفالکس مربوط است. بهترین سبک زندگی که 
می توانید در پیش بگیرید، این است که غذاهای پرچرب 

را کنار بگذارید و وزن کم کنید. 
مانند  خاصی  ورزش های  اما  است  مهم  کردن  ورزش 
را  شکم  ناحیه  کردن  راست  و  خم  که  سواری  دوچرخه 
ورزش  به گونه ای  می کند.  تشدید  را  ریفالکس  می طلبد، 

کنید که احساس راحتی داشته باشید.

کنید ««خوابتان را مدیریت 
بدترین زمان برای خواب چیست؟ دقیقا بعد از یک غذای 
از  بعد  افراد  در  معده  احتمال سوزش  و حجیم.  سنگین 
پرخوری و دراز کشیدن بیشتر است. دست کم، دوساعت 
غذا  دیروقت  که  یا شب هایی  بخورید  غذا  از خواب  قبل 
خورده اید، یک مهارکننده هیستامین ۲ پیش از رفتن به 

رختخواب میل کنید. 
همچنین  می کند،  اذیتتان  اغلب  معده،  سوزش  اگر 
یا یک  می توانید موقع خواب زیر سرتان یک تکه چوب 
چیز سفت قرار دهید یا روی یک سطح شیب دار بخوابید 
سه  حدود  تا  سرتان  آوردن  باال  با  باشد.  باال  سرتان  و 
سانتیمتر، جریان اسید معده به سمت باال سخت می شود.

««  برخی نوشیدنی ها باعث سوزش معده می شوند
قهوه  حتی  و  الکل،  آب میوه ها،  گازدار،  نوشیدنی های 
شما  معده  سوزش  برای  عاملی  می تواند  صبحگاهی تان 
به  و  می کند  شل  را  مری  عضالت  هم  کافئین  باشد. 
چه  ببینید  می دهد.  را  حلق  به  ورود  اجازه  معده  اسید 
نوشیدنی هایی بر شما تاثیر می گذارند؛ یادداشت بردارید 
نگه کامپیوترتان  یا  همراه  گوشی  در  فایل  یک  در   یا 

 دارید.

کنید  «« برای سوزش معده، دارو مصرف 
نمانید  منتظر  دارید،  سردل  سوزش  که  می دانید  اگر 
بخورید.  قرص  بعد  و  برسند  راه  از  آشکار  عالیم  تا 
در  آن ها  از  بعضی  که  پمپ  پروتون  مهارکننده های 
قوی ترین   ،Prilosec OTC مانند  هستند،  دسترس 
تا  می کشد  طول  مدتی  اما  هستند؛  اسید  بازدارنده های 
از  برای پیشگیری  این ها داروهایی هستند که  اثر کنند. 

ریفالکس کاربرد دارند. 
 Maalox برای تسکین سریع تر، آنتی اسیدهایی را مانند
تهیه  را  آن ها  می توانید  هم  نسخه  بدون  که   Tums و 
مصرف  مری تان  و  اسید  میان  شدن  حایل  برای  کنید، 
دارند.  دوام  دقیقه  چند  برای  تنها  این ها  اما  کنید؛ 
 ،Pepcid و Zantak مهارکننده های هیستامین۲ مانند
می توانند  و  می کنند  مهار  را  اسید  دقیقه  بیست  از  بعد 
اسید را از ۶ تا ۱۲ ساعت سرکوب نمایند. Tum را همراه 
مصرف حالت  این  سریع  کنترل  برای   Pepcid یک   با 

 کنید.

 کارهایی که کلیه ها
 را نابود می کند

کلیه، عضوی بسیار سرسختی است و حتی با ۲0 درصد از 
توانش می تواند همانند یک عضو سالم بدون آنکه عالمتی از 
بیماری نشان دهد، کار کند. برخی عادت ها برای کلیه ها سم 
است و بهتر است برای کاهش فشار وارده بر کلیه ها مراقب 

این عادت باشیم.
کلیه صدمه می زند گوشت قرمز به  «« مصرف زیاد 

معنی  به  قرمز  گوشت  خصوص  به  و  گوشت  زیاد  مصرف 
افزایش سموم و ضایعات در خون است. متخصصان توصیه 
گرم  یک  مصرف  از  کیلو،  هر  برحسب  و  روزانه  می کنند 
پروتئین بیشتر تجاوز نکنید )یک فرد ۶0 کیلویی نباید بیش 
از ۶0 گرم پروتئین مصرف کند.( این ماده غذایی را باید در 

حد متعادل میل کرد. 
درازمدت  در  پروتئین  پر  رژیم های  داده  نشان  بررسی ها 

آسیب های غیرقابل جبرانی بر کلیه ها دارند.
کلیه ها مضر است ««مصرف زیاد داروها برای 

مصرف داروهای ضدالتهابی غیراسترییدی مانند ایبوبروفن 
و داروهایی مانند آسپرین و پاراستامول برای طوالنی مدت 
می تواند برای کلیه ها خطرناک باشد. این داروها در درازمدت 

آب رسانی به سلول های کلیوی را کاهش می دهند.
کلیه ها صدمه می زند کافی مایعات به   ««مصرف نکردن 

و  می کنند  تصفیه  را  خون  از  زیادی  حجم  کلیه ها  روزانه 
می شود.  دفع  بدن  از  ضایعات  با  همراه  آب  لیتر   ۲ حدود 
کم آبی وقتی فردی مبتال به نارسایی کلیه ها یا عفونت ادراری 

است، بسیار خطرناک است. 
کارکرد  به  می تواند  آب  اندازه  به  مصرف  شرایط  این  در 
مناسب کلیه ها کمک کند. در شرایط طبیعی مصرف بیش از 
۲ لیتر آب در روز، فایده ای برای کلیه ها ندارد؛ بلکه برعکس 
کار بیشتری به کلیه ها تحمیل می کند و باعث خستگی آنها 

می شود.
کلیه ها آسیب برساند کشیدن می تواند به  ««سیگار 

کلیه ها  به  درازمدت  در  سیگار  در  موجود  سنگین  فلزات 
آسیب می رساند. برخی تحقیق های علمی به اثبات رسانده 
احتمال ابتال به نارسایی کلیه ها در سیگاری ها، ۴ برابر بیش 

از افراد غیرسیگاری است.
کلیه ها را نابود می کند ««بی توجهی به فشارخون و دیابت 

افزایش فشارخون و دیابت نوع دو دلیل اصلی نارسایی کلیه  
هستند. این دو بیماری با آسیب  رساندن به عروق و قلب، 
آب رسانی به سلول های کلیوی را کاهش می دهد و در نهایت 

باعث تصلب آن می شود. 
بیماری ها  این  کنترل  برای  می کنند  توصیه  متخصصان 
اندازه گیری کراتینین خون،  با  دارو مصرف کنید و ساالنه 
از سالمت کلیه ها مطمئن شوید. فراموش نکنید اضافه وزن و 
چاقی هم می تواند تاثیر منفی بر کارکرد کلیه ها داشته باشد. 
در مصرف نمک هم حد تعادل را حفظ کنید و بیش از ۶ 

گرم نمک در روز نخورید.

کودک  چند پیشنهاد عالی برای صبحانه 
را  جمله  این  است.  غذایی  وعده  مهم ترین  صبحانه 
شنیدن  ولی  می گویند؛  خود  کودکان  به  مادرها  اغلب 
کودک  حتی  یا  خردسال  کودک  یک  برای  حرف ها  این 
کردن  بازی  به  بیشتر  آن ها  ندارد؛  اهمیتی  دبستانی 
کار شویم و  اهمیت می دهند؛ پس باید خودمان دست به 
کنیم این مهم ترین وعده غذایی را برای آنها پررنگ  سعی 

کنیم.  
کاهش  باعث  سالم  و  کامل  صبحانه  یک  خوردن   
در  بهبودی  کودکان،  در  اضافه وزن  و  چاقی  احتمال 
توجه  و  تمرکز  میزان  افزایش  حتی  و  رفتارها  و  خلق وخو 
کودک خردسال خود را به خوردن  می شود. اینکه بتوانید 
بسیاری  به  ابتال  خطر  بدهید،  عادت  صبحانه  همیشگی 
سرطان  و  قلبی  بیماری  دیابت،  مثل  حاد  بیماری های   از 
باعث  اما چه چیزی  آنها دور می کنید؛  از  تا حدودی  نیز  را 
کامل شود؟ صبحانه ای  که یک صبحانه خوب و  می شود 
کمی چربی های سالم کلسیم و   که ترکیبی از پروتئین، فیبر، 

 باشد.
گفته می شود؛ یعنی   Breakfast کلمه صبحانه در انگلیسی
ساعت   ۱۰-۱۲ از  بعد  می شکند؛  را  گرسنگی  که  چیزی 
که غذا  خوابیدن و غذا نخوردن حاال نوبت آن رسیده است 
اندک  کودکان  بدن  در  ذخیره شده  انرژی  میزان  بخورید. 
مقدار  حتی  دارد.  کافی  سوخت  به  نیاز  آنها  مغز  و  است 
است  بهتر  است.  نخوردن  صبحانه  از  بهتر  صبحانه  کمی 
و  پروتئین  غالت،  سبزیجات،  میوه،  غذایی  وعده  این  در 
کمی ماست چرب  گنجانده شود.  مانند  محصوالت لبنی 
بیشتر  کودکتان  که  کدام  )هر  میوه  مقداری  آن  روی  که 
کرده اید. می توانید روی  دوست دارد( خرد و با هم ترکیب 
کنجد  این ترکیب مقداری مربای دلخواه فرزندتان یا حتی 
بپاشید. این غذای ساده یک شروع خوب برای روز است و 

کافی مواد مغذی در خود دارد. مقدار 
 ادامه دارد ... 

«« رضب املثل««حکایت  «« پیشگیری  ««سالمت  

«« والدین و کودکان 
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یا علی! عقل چیزی است که با آن بهشت و خشنودی خداوند رحمان به دست می آید.
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از لنز دوربین 

وقتی مازراتی دوچرخه می سازد!

کند؟ گریه می  گوشی هوشمندنوزاد شما هم مدام  افزایش افسردگی با استفاده از 


