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وظیفه مردم در انتخابات

 از دیدگاه امام خمینی )ره(

الف- شرکت فعاالنه در انتخابات
گر خدای نخواسته  امام خمینی )ره( می فرمایند: ا
از ناحیه عدم دخالت در  کشور اسالمی  یا  بر اسالم 
سرنوشت جامعه لطمه و صدمه ای وارد شود، یک 
یک تمام ملت در پیشگاه خدای قهار توانا مسئول 
از  است  ممکن  که  آینده  نسل های  و  بود  خواهیم 
واقع  تجاوز  هزارگونه  مورد  کنونی  کناره گیری های 

شوند، ما را نبخشند. 
یکی از وظایف مهم شرعی و عقلی ما برای حفظ اسالم و 
مصالح کشور، حضور در حوزه های انتخابیه و رای دادن به 
نمایندگان صالح و کاردان و مطلع بر اوضاع سیاسی جهان 
و سایر چیزهایی که کشور به آنها احتیاج دارد، می باشد و 
مجلس محتاج به متخصصان رشته های مختلفی است که 
کشور احتیاج به آنها دارد. )صحیفه نور، ج 18، ص 232(

کردن  ب- مشورت 
امام خمینی )ره( می فرمایند: در تعیین رییس جمهوری و 
وکالی مجلس با طبقه تحصیل کرده متعهد و روشنفکر با 
اطالع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند...

 معاون وزیر ارتباطات در چهارمحال و بختیاری:

وستاهای تمام ر
 بیشتر  از 20 خانوار 

به اینترنت مجهز می شود

کرمان مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 

پاسخ مدیر عامل 
شهرک های صنعتی 
کرمان به حاشیه    ها

جوانان تیم امید ایران، حسرت به دل ماندند

   44 سال درحسرت  صعود 
ی های المپیک  به باز

تدوین برش استانی 
اقتصاد مقاومتی در یزد 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

ق حساب  دختر 16 ساله، سار
بانکی یکی از اقوامش بود
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استان ها 

اقتصاد 

ورزش  

استان ها

در شهر 

یادداشت

2

2

ریل ملی در سال 95 
به بهره برداری می رسد

3 اقتصاد

وزنامه ای برای همه ر

انجمن های  اتحادیه  به  پیامی  در  انقالب  رهبر 
وپا: اسالمی دانشجویان در ار

 عزم راسخ وکوشش بی وقفه
ی توطئه    تنها راه عقیم ساز

جبهه دشمن است

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 با صدور بیانیه ای: 

 دلسرد کردن مردم 
 خیانت به آرمان 

انقالب و امام است 22

کیمیای وطن  کثیراالنتشار  روزنامه 

در شهرستان های استان اصفهان نمایندگی فعال می پذیرد

جهت اطالع بیشتر با  32298058-031 تماس حاصل فرمایید

گهی مناقصه عمومی  اصالحیه 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

590/000/000

1/801/182/837

11/726/873/943

یک مرحله ای 
94/17

یک مرحله ای 
94/18

یک مرحله ای 
94/19

ردیف
محل 
تامین 
اعتبار

 نوع
 سپرده

*

*

*

 مدت اجرا
 )روز( 

ملی
120

120

120

مبنای برآورد

 فهارست بهای 
واحد پایه 1394

 فهارست بهای 
واحد پایه 1394

 فهارست بهای 
واحد پایه 1394

ملی

ملی

1

2

3

اداره امور پیمان ها و قراردادها  م الف 30469

شهرداری منطقه سیزده 

گهی مناقصه یک آ

شهرداری منطقه سیزده 

تذکرات:

1. شرکت کنندگان موظف به ارائه رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشند. 
کاری خود قبل از تهیه اسناد می  گواهی تشخیص صالحیت و سوابق  2.پیمانکاران ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت، 

باشند. بدیهی است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارزیابی سوابق و توان شرکت کنندگان می باشد.
3.واجدین شرایط می توانند از تاریخ نشر این اطالعیه همه روزه به جز روزهای تعطیل به شهرداری منطقه سیزده واقع در 
کتبی شرکت و سایر مدارک نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.  گذر اتوبان شهید میثمی مراجعه و با ارائه معرفی نامه  کنار 
مناقصه  شرایط  طبق  و  شده  امضا  و  مهر  تائید،  کننده  شرکت  توسط  بایست  می  مناقصه  اسناد  کلیه  است  ذکر  به  الزم 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
از ساعت مقرر  کت ها بعد  تاریخ 94/11/8 می باشد. بدیهی است دریافت پا تا  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت   .4

امکان پذیر نمی باشد.
5.شهرداری منطقه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

کت های پیشنهادی روز یکشنبه مورخ 94/11/11 ساعت 8 صبح 6.تاریخ بازگشایی پا
کتها در  کتبی پیمانکار در روز بازگشائی پا 7.حضور نماینده تام االاختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و با معرفی نامه 

محل الزامی است.

8.برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
صورت  به  پیمان  تعهدات  تضمین  عنوان  به  را  پیمان  مورد  معادل5%مبلغ  باید  قرارداد  عقد  جهت  مناقصه  9.برنده 
ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه به شهرداری تسلیم نماید. این ضمانتنامه طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان آزاد 

گردد. می 
گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. ش 4866088 10.هزینه چاپ آ

ساماندهیفضایسبزولیعصروملکالشعرا

ساماندهیپارکتکیهیزدیها)آزادگان(

زیرسازیوبتنریزیمسیرBRTحدفاصل

پلمفتحتاتقاطعکشاورزیضلعشمال

3500150

3500150

3301401

سهماه

سهماه

دوماه

7/500/000ریال600/000/000ریال

8/500/000ریال

7/700/000ریال

785/000/000ریال

633/500/000ریال

شهرداریمنطقهسیزدهدرنظرداردپروژههایذیلراتعیینپیمانکارنماید:

نامپروژه
ردیف
مدتاجراعملیاتاعتباری

سپردهشرکتدر
مناقصهبهریال

مبلغبرآورداولیه
تقریبی

گسترش می یابد روابط تجاری با چین 

     رییس جمهور: 
      راجع به روابط راهبردی دو کشور، تنظیم یک سند جامع 25 ساله و همچنین ارتقای سطح روابط دوجانبه ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دالر بحث کردیم

    زمینه  های علمی،  فناوری های نوین، فرهنگی، گردشگری، امنیتی و دفاعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
    مطمئنم از امروز به بعد فصل مهمی میان روابط ایران و چین آغاز شده است



انتخاب، آزمون، سرنوشت 
) بخش دوم(

در اینجا به چند نکته مهم از فرمایشات امام )ره( و مقام معظم رهبری 
اشاره می کنیم:
 وظیفه مردم:

 ۱- حضور در صحنه:
چه  انتخابات  تمامی  در  که  است  آن  شریف  ملت  به  من  وصیت   
انتخابات رییس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
… در صحنه باشند  و اشخاص را که انتخاب می کنند، روی ضوابطی 

باشد که اعتبار می شود. )امام )ره((
 عدم دخالت مردم ، از مراجع و علمای بزرگ تا طیف بازاری و کشاورز 
و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسالم می 
باشند. چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده و چه بسا که در 
بعضی مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان 

کبیره است. )امام )ره((
 ۲- همه مسئولند:

 اگر خدای نخواسته بر اسالم یا کشور اسالمی از ناحیه عدم دخالت 
در سرنوشت جامعه، لطمه و صدمه ای وارد شود یک یک تمام ملت در 

پیشگاه خدای قهار توانا مسئول خواهیم بود. )امام )ره((
 ۳- وظیفه شرعی و عقلی:

 یکی از وظایف مهم شرعی و عقلی ما برای حفظ اسالم و مصالح 
کشور، حضور در حوزه های انتخابیه و رأی دادن به نمایندگان است؛ 
نمایندگانی صالح و کاردان و مطلع بر اوضاع سیاسی جهان و سایر 
چیزهایی که کشور به آنها احتیاج دارد. )صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۳۲(

 ۴- تعیین سرنوشت:
 امام خمینی )ره(: همه شما، همه ما، همانطور که باید نماز بخوانند، 
همانطور باید سرنوشت خودش را تعیین کنند.)صحیفه نور، ج ۱۵، 

ص ۲۸(
 ۵- توجه به اهمیت مجلس:

 مقام معظم رهبری مدظله: مجلس، مظهر آرای مردم در اداره این 
است.  مهم  چقدر  مجلس  انتخابات  ببینید  شما  حال  است؛  نظام 

)۷۴/۱۱/۱۴(
 ۶- پاسداری از انتخابات:

مواظب  باشند،  مراقب  همه  رهبری:  معظم  مقام   
پاسداری الهی  نعمت  یک  مثل  انتخابات  از   باشند، 

 کنند. )۹۰/۶/۹(

«« رسمقاله به قلم مدیر مسئول

 انقالب اسالمی ایران، ابرقدرتی 

کرده است آمریکارا متزلزل 

اسماعیلی:
 رصد 15 تا 20 هزار نقطه در هر لحظه با »پدافند هوایی« 

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: امروز انقالب اسالمی ایران توانسته با توسعه گفتمانی، 
ابرقدرتی آمریکا را در معرض تزلزل قرار دهد.

نماینده  سعیدی،  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت  وطن،  کیمیای  گزارش   به 
ولی فقیه در سپاه، در دومین همایش میقات روحانیون شاغل درسپاه با بیان اینکه انقالب 
اسالمی ایران با تکیه بر شعارهای خود در جغرافیای جهان در تقابل همه جانبه با نظام 
و مستضعفان،  مظلومان  از  دفاع  آمریکا،  استکبار  نظام  با  مقابله  گفت:  دارد،  قرار  سلطه 
از مهم ترین شعارهایی  انقالب های مردمی  و  از نهضت ها  ناب و حمایت  اسالم  گسترش 

است که عرصه نفوذ انقالب اسالمی را توسعه داده است.
 وی افزود: انقالب اسالمی ایران با تاکید بر عمق بخشی 
توحیدی،  جهان بینی  و  ایدئولوژی  ارایه  با  و  مردمی 
مجذوب  را  دنیا  آزاده  ملت های  قلب های  است  توانسته 

کند.
 حجت االسالم و المسلمین سعیدی در ادامه با تاکید بر 
اینکه آمریکایی ها امروز به شدت از انقالب اسالمی هراس 
دارند، اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران توانسته گستره 

نفوذ آمریکا را درنوردد و با توسعه گفتمانی، ابرقدرتی آمریکا را در معرض تزلزل قرار دهد.
 وی تهدید مستقیم و نیابتی، تحریم و تعامل را از راهبردهای آمریکا در مقابله با نظام 
جمهوری اسالمی ایران برشمرد و با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران گفتمان نبوی را در 
دنیا احیا کرد، اظهار داشت: آل سعود که روزی به عنوان ابزار آمریکایی ها در برابر شوروی 

قرار گرفت، امروز برای مقابله با اسالم ناب محمدی)ص( در خدمت آمریکاست.
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه نظام سلطه و 
استکبار بر علیه ملت ایران گفت: عظمت و صالبت رهبری و همراهی مردم موجب شد که 

این تحریم های همه جانبه ناکارآمد شود.

شهرستان  شهید   ۱۳۶ یادواره  در  )ص(  االنبیا  خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
رضوان شهر، با اشاره به اهمیت سرعت تصمیم گیری در پدافند هوایی گفت: در پدافند 
هوایی در هر لحظه، ۱۵ تا ۲۰ هزار نقطه رصد می شود و تصمیم گیری در دو دقیقه 

انجام می گیرد.
 به گزارش کیمیای وطن، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی خاطرنشان کرد: ایجاد ناامنی، یکی 
از ابعاد نفوذ دشمن است و دشمن اعالم می کند گزینه های زیر و روی میز دارد؛ اما این 

گزینه ها در مقابل ملت ایران اثری ندارد.
 وی برد رادار ایرانی را ۳ هزار کیلومتر عنوان کرد و گفت: 
۳ هزار و ۶۰۰ نقطه کشور توسط قرارگاه پدافند هوایی 
پوشش داده  می شود و کار پدافند هوایی شبانه روزی و 

۲۴ ساعته است.
ایران  اسالمی  جمهوری  در  امروز  امنیت  اسماعیلی   
کرد:  اظهار  و  دانست  شهدا  خون  مرهون  و  مدیون  را 
فدا  کشور  و  اسالم  برای  ملت  این  جوانان  بهترین های 
شده اند. وی مسیر حاکمیت کشور را الهی نامید و تصریح کرد: قرار گرفتن در این مسیر با 
اطاعت از فرمان امر والیت است و شهدا این مسیر را پیمودند و والیت مداری و  ایستادگی 

خانواده شهدا و ملت غیور ایران، موجب شده تا این مسیر به خوبی طی شود.
 فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
دنیای امروز، دنیای چند قطبی به لحاظ توزیع قدرت است، تصریح کرد: امروز در دنیا 
شرکت های چند ملیتی وجود دارند؛ شرکت هایی مانند مک دونالد که با ایجاد نمایندگی 
و با نوع مصرف مختص خود، فرهنگ کشور هدف را تغییر می دهند و باعث منسوخ شدن 

زندگی و فرهنگ سنتی آن کشور می شوند.

 رییس جمهور کشورمان با اشاره به سابقه روابط میان ایران و چین، 
خاطرنشان کرد: از امروز به بعد فصل مهمی میان روابط ایران و چین 

آغاز شده است.
حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  وطن،  کیمیای  خبرنگار  گزارش  به 
با  مشترک  خبری  نشست  در  کشورمان  جمهور  رییس   روحانی، 
شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق چین با ابراز خوشحالی از سفر 
رییس جمهور چین به ایران به اهمیت رابطه میان دو کشور اشاره کرد و 
گفت: هم به دالیل تاریخی که از پشتوانه دوهزارساله برخوردار است و هم 
به دلیل نزدیکی افکار دو دولت نسبت به مسایل جهانی و همکاری های 
موجود بین دو کشور، به ویژه توسعه روابط میان دو کشور، رابطه با چین 

برای ما حایز اهمیت است.
وی با ابراز خوشحالی از انجام این سفر در دوران پساتحریم و پسابرجام، 
به مواردی که مورد عالقه دو  امروز می توانیم نسبت  خاطرنشان کرد: 

کشور است، به امضای سندهای نهایی دست یابیم.
روحانی با اشاره به دیدارهای قبلی خود با رییس جمهور چین، اظهار 
کرد: در طول دو و نیم سال اخیر و پس از مذاکراتی که در بیشکک، 
شانگهای، جاکارتا و نیویورک داشتیم، امروز و در پنجمین مذاکره میان 
روسای جمهور در جلساتی عمومی و خصوصی همه مسایل دوجانبه، 

بین المللی و منطقه ای را مورد بررسی قرار دادیم.
رییس جمهور کشورمان در مورد جزییات مذاکرات امروز میان روسای 
جمهور دو کشور، گفت: امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور، تنظیم 

یک سند جامع ۲۵ ساله و همچنین ارتقای سطح روابط دوجانبه ظرف 
۱۰ سال آینده تا ۶۰۰ میلیارد دالر بحث کردیم. همچنین مسایل مالی 
کشور،  دو  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نیاز،  مورد  اعتبارات  بانکی،  و 
مباحث مربوط به قراردادهای بلندمدت در زمینه های انرژی و همچنین 

سرمایه گذاری در راه آهن، بنادر، صنعت، گردشگری،  شهرک  فناوری و 
سایر موارد در جلسه عمومی و خصوصی را مورد بحث و تاکید قرار دادیم.

علمی،   زمینه  در  بحث  اقتصادی  مسایل  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی   
مسایل  زمینه  در  همچنین  و  گردشگری  فرهنگی،  نوین،  فناوری های 
و  بحث  مورد  رییس جمهور چین  با  امروز  دیدار  در  دفاعی  و  امنیتی 

بررسی قرار گرفت.
 روحانی با تاکید بر اینکه موضوع تروریسم و مبارزه با افراطی گری و 
از  با اختالفاتی که دامن گیر منطقه شده،  خشونت و همچنین مبارزه 
دیگر مباحث مورد تاکید و بحث دو جانبه بود، اظهار کرد: ایجاد ثبات 
و امنیت در منطقه خاورمیانه،  رایزنی و کمک در زمینه کشورهایی از 
جمله عراق، سوریه و یمن که امروز گرفتار تروریسم شده اند و همچنین 
جمله  از  تروریسم،  با  مبارزه  زمینه  در  اطالعاتی  و  فکری  کمک هایی 

مباحث امروز میان روسای جمهور دو کشور بود.
منطقه،  و  جهان  آینده  یکجانبه گرایی  درباره  بحث  جمهور  رییس   
گیرد  قرار  کشور  دو  مدنظر  باید  میان مدت  آینده  در  که  را  تهدیداتی 
و  ایران  میان  منطقه  در  که  را  مهم  و  بلندمدت  اهداف  همچنین  و 
و  خود  میان  شده  مطرح  مباحث  دیگر  جمله  از  دارد،  وجود   چین 
اینکه سفر مهم  بیان  با  پایان  »شی جین پینگ« دانست. روحانی در 
رییس جمهور چین به جمهوری اسالمی ایران به همراه هیئت بلندپایه  
را یک رویداد مهم تاریخی می دانم، خاطرنشان کرد: مطمئنم از امروز به 

بعد، فصل مهمی میان روابط ایران و چین آغاز شده است.

وظیفه مردم در انتخابات از 
دیدگاه امام خمینی )ره(

الف- شرکت فعاالنه در انتخابات
امام خمینی )ره( می فرمایند: اگر خدای نخواسته بر اسالم 
یا کشور اسالمی از ناحیه عدم دخالت در سرنوشت جامعه 
لطمه و صدمه ای وارد شود، یک یک تمام ملت در پیشگاه 
آینده  نسل های  و  بود  خواهیم  مسئول  توانا  قهار  خدای 
از کناره گیری های کنونی مورد هزارگونه  که ممکن است 
تجاوز واقع شوند، ما را نبخشند. یکی از وظایف مهم شرعی 
در  حضور  کشور  مصالح  و  اسالم  حفظ  برای  ما  عقلی  و 
و  صالح  نمایندگان  به  دادن  رای  و  انتخابیه  حوزه های 
کاردان و مطلع بر اوضاع سیاسی جهان و سایر چیزهایی 
که کشور به آنها احتیاج دارد، می باشد و مجلس محتاج به 
به  احتیاج  متخصصان رشته های مختلفی است که کشور 

آن ها دارد. )صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۳۲(
کردن  ب- مشورت 

امام خمینی )ره( می فرمایند: در تعیین رییس جمهوری 
و وکالی مجلس با طبقه تحصیل کرده متعهد و روشنفکر 
با اطالع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند 
استثمارگر و اشتهار به تقوی و تعهد به اسالم و جمهوری 
اسالمی مشورت کنید یا علما و روحانیون با تقوی و متعهد 
به جمهوری اسالمی مشورت نموده )نمایید( )وصیت نامه 

سیاسی الهی ، ص ۱۹، و صحیفه نور ج ۲۱(
ج- انتخاب اصلح

امام خمینی )ره( می فرمایند: اشخاصی را انتخاب کنیم که 
از هر جهت صالح باشند. مسلمان بودن تنها فایده ای ندارد، 
مسایل  از  و  باشد  داشته  قبول  را  اسالمی  جمهوری  باید 
روز اطالع داشته باشد. سعی کنید مثل مرحوم مدرس را 
انتخاب کنید. کسانی را که انتخاب می کنید، باید مسایل را 
تشخیص دهند، نه از افرادی باشند که اگر قدرت دیگری 
)صحیفه  کنند.  مقابله  و  بایستند  باید  بترسند،  زد  تشری 

نور، ج ۱۸، ص ۱۹۸(
برای  اصلح(  )انتخاب  اگر  فرمایند:  می  دیگر  جای  در  و 
انتخاب اصلح برای  اما اگر  خودتان باشد شیطانی است و 
هر  از  نیست،  مطرح  کجاست،  از  و  کی  مسلمان هاست، 
اسباب  نه حزب  یا غیر حزب،  باشد،  باشد، حزب  گروهی 
این شود که غیر آن فاسد و نه صددرصد حزبی بودن باعث 
صالح آن هاست. انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی انتخاب 
فردی که تعهد به اسالم و حیثیت آن داشته باشد و همه 
چیز را بفهمد و چون در مجلس اسالم تنها کافی نیست، 
 بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد 
و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد 
نباشد که  و ممکن است  به شما و گروه شما هم مربوط 
اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسالمی می کنید و این 
یک محکی است  برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب 
نور،  )صحیفه  خودتان.  صالح  برای  است  یا  اسالم  برای 

ج ۱۸، ص ۱۵۲(

کنفرانس خبری مشترک  کری  در   جان 
با همتای سعودی در ریاض

 آمریکا هنوز به فعالیت های ایران 
در منطقه مشکوک است

وزیر خارجه آمریکا که به عربستان رفته است، در کنفرانس 
کشورش  که  گفت  سعودی  هتمای  با  مشترک  خبری 
است؛  مشکوک  منطقه  در  ایران  فعالیت های  به  همچنان 
حال آنکه وزیر خارجه عربستان باز هم ایران را به حمایت 

از تروریسم متهم کرد!
امور خارجه  به گزارش کیمیای وطن، »جان کری« وزیر 
آمریکا که به عربستان رفته است، با »عادل احمدالجبیر« 

همتای سعودی خود دیدار کرد.
او در کنفرانسی خبری پس از این دیدار گفت که مسایل 
منطقه از جمله سوریه، عراق، یمن و ایران را بررسی کرده 
است و قرار است با »سلمان بن عبدالعزیز«، شاه سعودی و 
»محمدبن سلمان«، پسر شاه، وزیر دفاع و جانشین ولی عهد 

دیدار کند.
کری درخصوص مسایل مختلف در منطقه صحبت کرد و 
فعالیت های  به  هنوز  کشورش  که  گفت  ایران  درخصوص 

ایران در منطقه مشکوک است.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه »مذاکرات ژنو را برای 
سوریه با جدیت و امیدواری دنبال می کنیم«، تاکید کرد 
که نشست گروه موسوم به »دوستان سوریه« پس از ژنو 

برگزار خواهد شد.
در  سیاسی  فصل  و  حل  که  کرد  اذعان  حال  عین  در  او 

سوریه دشوار است.
سوال  به  پاسخ  در  خبری  کنفرانس  این  در  عادل الجبیر 
خبرنگار »صدای آمریکا«، درباره روابط ایران و آمریکا گفت 
سابق  وزیر  و  می کند  تروریسم حمایت  از  هنوز  ایران  که 
امنیت این کشور تحت تعقیب قرار دارد... ایران با غرب به 
توافق هسته ای رسید؛ اما باید به بندهای آن پایبند باشد و 
اگر نباشد، تبعاتی برای این کشور خواهد داشت... ثبات در 
منطقه مستلزم این است که ایران اقدامات خصمانه خود 

را متوقف کند.
جان کری نیز در این خصوص گفت: رییس جمهور باراک 
اوباما درخصوص این مسئله از ابتدا گفته است که مذاکرات 
با ایران درباره مسئله هسته ای بود تا منطقه خالی از کشوری 
باشد که سالح اتمی داشته باشد و سبب مسابقه تسلیحاتی 
شود... ما می دانیم که حزب اهلل ۷۰ هزار موشک دارد و بیشتر 
 این سالح هایی که در اختیار دارد، از ایران به آن رسیده

 است.
حمایت  و  حزب اهلل[  به  سالح]رسانی  مسئله  افزود:  کری 
حرف  این  ما  است.  مرتبط  تحریم ها  به  همه  تروریسم  از 
تغییر  از  که  می کنیم  حمایت  را  روحانی  رییس جمهور 
ایران درخصوص  را  همین  نیز  عربستان  و  گفت   سخن 

 می خواهد.

کارشناس برجسته شبکه بی بی سی فارسی:

 جمهوری اسالمی 

حافظ منافع تشیع در جهان است
مهدی خلجی که یکی از کارشناسان برجسته شبکه بی بی سی 
انقالب و  را درباره رهبر معظم  فارسی است صحبت های جالبی 
همچنین مشروعیت نظام جمهوری اسالمی بیان کرد. به گزارش 
کیمیای وطن، مهدی خلجی که یکی از کارشناسان برجسته شبکه 
بی بی سی فارسی است، در برنامه صفحه دو آخر هفته که روز پنج 
شنبه از این شبکه پخش شد، صحبت های جالبی را درباره رهبر 
معظم انقالب و همچنین مشروعیت نظام جمهوری اسالمی بیان 

کرد که در ادامه به اهم صحبت های وی اشاره می کنیم.
حرف ]آیت اهلل[ خامنه ای معقول است

وی در ابتدا درباره بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای که در روزهای 
گذشته درباره انتخابات ایراد کردند، صحبت می کند و می گوید:

اجازه بدهید من در مورد صحبت های آقای خامنه ای نکته ای 
آقای  چرا  که  کنند  تعجب  است  ممکن  بسیاری  کنم.  گوشزد  را 
در  و  بیاید  ندارد،  قبول  را  من  هرکس  که  گوید  می  ای  خامنه 
ندارند، نمی  را قبول  انتخابات شرکت کند؛ ولی کسانی که نظام 
توانند کاندیدا بشوند و انتخاب بشوند و به مجلس بروند. این حرف 
ممکن است به نظر ما عجیب به نظر بیاید؛ اما به نظر من حرف 
آقای خامنه ای معقول است؛ به دوجهت، اول اینکه مبنای فقهی 
دارد یعنی از نظر فقهی آقای خامنه ای معتقد است که جمهوری 
اسالمی حافظ تمامیت ارضی ایران و همین طور حافظ منافع تشیع 
در جهان است که این درست با اندیشه سنتی تشیع در اندیشه 
سیاسی که سلطان حافظ بیضه )قلمرو( اسالم است، سازگار می 
باشد و این یعنی اینکه جمهوری اسالمی نقش اصلی خود را که 

همان حفظ امنیت است، به خوبی انجام می دهد.
نظر آیت اهلل شیخ جواد تبریزی )ره( در مورد مشروعیت جمهوری 
اسالمی یکی دیگر از موضوعاتی که کارشناس بی بی سی به آن 
اشاره می کند؛ بیان مشروعیت جمهوری اسالمی از زبان یکی از 

مراجع بزرگ تقلید است. 
وی می گوید: من خودم از یکی از مراجع تقلید قم که البته االن 
فوت کرده اند )آیت اهلل شیخ جواد تبریزی )ره(( شنیدم که ایشان 
اصال معتقد بود که به همین دلیِل حفظ امنیت و تمامیت ارضی، 
جمهوری  اینکه  دیگر  و  کرد  حمایت  اسالمی  جمهوری  از  باید 
منافع تشیع در جهان است و همین دلیلی است  اسالمی حافظ 

برای مشروعیت جمهوری اسالمی.
وی در مورد دکتر ظریف و سردار قاسم سلیمانی هم صحبت های 

جالبی کرده است. 
پژوهش گر ارشد موسسه واشنگتن در مورد دکتر ظریف و سردار 
سلیمانی می گوید: اگر به دو سه سال گذشته نگاه بکنید ما در 
دیگری  و  بود  ظریف  آقای  یکی  داشتیم؛  ملی  قهرمان  دو  ایران 
سردار سلیمانی که حتی بخش عظیمی از روشنفکران غیردینی و 
اوپوزیسیون را  از  غیروابسته به جمهوری اسالمی و بخش مهمی 
طرفدار خودش کرد، چرا؟ به خاطر اینکه آقای ظریف در جریان 
دیپلماسی تالش می کرد که تحریم ها را بردارد و در حقیقت چرخ 
قاسم  آقای  از طرف دیگر  و  به حرکت دربیاورد  را دوباره  اقتصاد 
سلیمانی بود که این تصویر را داشت که امنیت ایران را در برابر 

دشمنان خارجی و مخصوصا داعش تامین می کند.
حرفی  کامال  گوید  می  ای  خامنه  آقای  که  صحبتی  بنابراین 
از  بسیاری  یعنی  است؛  افتاده  اتفاق  عمل  در  و  معقول  است 
 ۹۲ سال  انتخابات  در  نداشته اند  قبول  را  نظام  که  کسانی 
معتقد  چون  داشتند  اعتقاد  پیشرفت  به  چون  کردند؛  شرکت 
شعار  چون  بکند؛  مذاکره  تواند  می  روحانی  آقای  که  بودند 
سیاسی توسعه  و  بشر  حقوق  و  دموکراسی  روحانی،   آقای 

 نبود.
دوباره  پیش  دوسال  تجربه  اساس  بر  خواهد  می  خامنه ای  آقای 
را  امنیت  اسالمی  جمهوری  چون  درستی  به  و  بکند  تشویق 
برای  است، هم  مساله مهمی  امنیت یک  و  کند  تامین می  واقعا 
به درستی می گوید  و  ایران  برای مردم  جمهوری اسالمی و هم 
ندارید؛  اعتقاد  اسالمی  به جمهوری  که شما  نیست  مهم  این  که 
تامین می کند؛  را  امنیت  اسالمی  دارید که جمهوری  قبول  ولی 
انتخابات شرکت بکنید.  بنابراین این وظیفه ملی شماست که در 

جام نیوز

«« یادداشت  

روحانی درنشست خبری با همتای چینی: 

 هدف گیری روابط 600 میلیارد دالری طی ده سال آینده 

 به گزارش کیمیای وطن، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در پیامی به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
همه  بی وقفه«  »کوشش  و  راسخ«  »عزم  اروپا،  در 
ایرانی را تنها راه عقیم سازی  جوانان و دانشجویان 
اسالمی  ایران  برابر  در  دشمن  جبهه  توطئه های 

خواندند.
روز  که  اسالمی  انقالب  رهبر  پیام  متن   
جواد  والمسلمین  حجت االسالم  توسط  جمعه 
امور  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده  اژه ای 
سالیانه  نشست  پنجاهمین  در  اروپا  دانشجویان 
شد،  قرائت  ایتالیا  میالن  در  اتحادیه   این 

به شرح زیر است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 جوانان عزیز

رسیده اید؛  خود  اتحادیه   سالگی  پنجاه  به  اکنون   
شوق  و  اسالمی  هدایت  که  مبارکی  نهاد 
و  جوانی  خصلت های  با  را  ایمان  طراوت  و 
می تواند  آن  محصول  و  می زند  پیوند  دانشجویی 
بابصیرت  انسان های عالم و خردمند و پرهیزگار و 

 باشد.
 بکوشید که خود را و اتحادیه را با این هدف های 
بلند و سعادت بار، هر چه بیشتر، همساز و هماهنگ 

کنید.
 کشور و ملت شما برای پیمودن راه طوالنی خود 
و  راسخ  عزم  است.  نیازمند  انسان هایی  چنین  به 
و دانشجویان  بی وقفه  شما و همه  جوانان  کوشش 
عقیم سازی  برای  راه  تنها  همه جا  در  ایران 
ایران  دربرابر  دشمن  جبهه   که  است  توطئه هایی 
اسالمی سرافراز، از همه نوع و با ابزارهای گوناگون 
طراحی می کند. دل پرامید و توان پرقدرِت مادی و 
معنوی خود را آماده و به هنگام، نگاه دارید و با توکل 
 به خدای علیم و حکیم به پیش بروید. خدا یار و 

نگهدارتان.
 سید علی خامنه ای - ۲۸ دی ۹۴

مجلس ایران از توسعه روابط با چین حمایت می کند.
بر گسترش  تاکید  با  رییس مجلس شورای اسالمی 
و  نفت  زمینه های  در  و چین  ایران  اقتصادی  روابط 
گاز، راه آهن و همچنین انتقال دانش و تکنولوژی های 
روز تصریح کرد: گسترش روابط باعث روابط عمیق تر 
بین دو کشور خواهد شد. به گزارش کیمیای وطن 
 به نقل از خانه ملت، دکترعلی الریجانی در دیدار با 
با  چین  خلق  رییس جمهوری  پینگ،  جین  شی 
با  گوناگون  در شرایط  این کشور  از همکاری   تشکر 
جمهوری اسالمی ایران، بر گسترش روابط در شرایط 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  کرد.  تاکید  کنونی 
استقرار  با  که  است  سال   ۳۰ از  بیش  کرد:  تصریح 
نظام مردمی در ایران، فشارهای زیادی از طرف برخی 
قدرت های غربی به جمهوری اسالمی ایران وارد شده 
است؛ اما مقاومت مردم ایران تمامی آن ها را خنثی 
کرده و امروز قدرت های جهانی پذیرفته اند که باید با 
ایران همکاری داشته باشند. وی با تاکید بر گسترش 
روابط اقتصادی در زمینه های نفت و گاز، راه آهن و 
نوین  و  روز  تکنولوژی های  و  انتقال دانش  همچنین 
تکنولوژی  و  بیوتکنولوژی  نانوتکنولوژی،  همچون 
فضایی به ایران تصریح کرد: گسترش روابط در همه 
زمینه ها با کشور چین برای ایران حایز اهمیت است و 

باعث روابط عمیق تر بین دو کشور خواهد شد.
نیروگاهی  برهمکاری های  همچنین  الریجانی  دکتر 
مخصوصا درباره آب سنگین اراک تاکید کرد و گفت: 

این نوع همکاری قطعا مورد حمایت پارلمان در ایران 
خواهد بود.

رییس مجلس در ادامه این دیدار با بیان اینکه وضعیت 
متاسفانه  افزود:  است،  شده  وخیم  منطقه  امنیتی 
برخی قدرت های غربی با حضور خود، وضعیت منطقه 
را به حد انفجار رسانده اند؛ غافل از اینکه با اشغال و 
سرکوب، مشکل تروریسم در منطقه حل نمی شود و 

باعث ناامنی و بی ثباتی بیشتر خواهد شد.
ضمن  دیدار  این  در  نیز  چین  خلق  جمهور  رییس 
یادآوری دیدار موثر خود با دکتر الریجانی در سال 
۹۱، بر داشتن روابط جامع و راهبردی با جمهوری 
اسالمی ایران تاکید کرد. وی اجرای برجام را فرصت 
اظهار  و  کرد  عنوان  بیشتر  همکاری  برای  مناسبی 
داشت: مجلس ایران در حاصل شدن برجام و اجرای 
برجسته ای  نقش  ایران،  هسته ای  مسئله  حل  و  آن 

داشته است.

بیانیه ای  صدور  با  مدرسین  جامعه   
مسئوالن  پرهیز  لزوم  بر  تاکید  ضمن 
کرد:  تاکید  نسنجیده  اظهارنظرهای  از 
صالحیت ها  احراز  نتایج  در  تردید  ایجاد 
تضعیف  و  حاشیه سازی  به  پرداختن  و 
منجر  که  حرکتی  هر  و  نگهبان  شورای 
به دلسرد کردن مردم در این حضور ملی 
شود، خیانت به آرمان انقالب و امام است. 
به گزارش کیمیای وطن جامعه مدرسین 
بررسی صالحیت  در باره  قم  علمیه  حوزه 
توجه  لزوم  و  انتخابات  کاندیداهای 
و حفظ  قانونی  مسایل  رعایت  به  همگان 
 جایگاه شورای نگهبان بیانیه مهمی صادر

اهلل  آیت  امضای  به  که  بیانیه  متن  کرد. 
یزدی رسیده و در اختیار خبرگزاری رسا 

قرار گرفته به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
مشارکت  و  دینی  مردم ساالری  مظهر 

می باشد.  کشور  اداره  در  مردم  عظیم 
در  انتخابات  ده ها  برگزاری  موفق  تجربه 
طول تاریخ درخشان انقالب اسالمی، گواه 
صدق استواری و صالبت این نظام و حضور 

گسترده مردم در صحنه های حساس بوده 
است و انشاء اهلل در این امتحان بزرگ نیز 
همین  در  بود.  خواهد  سرافراز  و  سربلند 

رابطه الزم است نکاتی را ذکر نماییم؛

و  مردم  آگاهانه  و  حداکثری  حضور   -۱
به  متعهد  و  مومن  کاندیداهای  انتخاب 
اینکه  بر  عالوه  اسالمی  انقالب  و  اسالم 
در شکل گیری مجلس خبرگان رهبری و 
مجلس شورای اسالمی نقش بسیار مهم و 
آحاد  وفاداری  عمق  نشانگر  دارد،  موثری 
جمهوری  مقدس  نظام  به  اسالمی  امت 
دشمنان  بر چشم  خاری  و  است  اسالمی 

آن خواهد بود.
مقام  اخیر  رهنمودهای  به  توجه   
العظمی  آیت اهلل  حضرت  رهبری  معظم 
لزوم  بر  مبنی  العالی«  خامنه ای»مدظله 
مردم،  حداکثری  مشارکت  و  حضور 
و  اجرایی  کارگزاران  خطیر  وظایف 
شورای  به ویژه  انتخابات،  امر  در  نظارتی 
افراد  ورود  از  ممانعت  و  نگهبان  محترم 
قبول  را  نظام  اصل  که  کسانی  و  ناالیق 
اهمیت  حایز  و  راهگشا  بسیار   ندارند، 

می باشد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای: 
کردن مردم،خیانت به آرمان انقالب و امام است  دلسرد 

رهبرانقالب در پیامی به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا:

 عزم راسخ وکوشش بی وقفه تنها راه عقیم سازی 
توطئه  جبهه دشمن است

دکتر الریجانی در دیدار با رییس جمهور چین:

مجلس ایران از توسعه روابط با چین حمایت می کند

سیاست
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از  جمعی  و  تجارت   توسعه  شرکت  مدیرعامل  دیدار  در 
اتاق  کل  دبیر  با  )ره(   خمینی  امام  امداد  کمیته  مسئولین 
این  بازرگانی  اقتصادی و  بازرگانی اصفهان، راه های همکاری 

دو بخش  بررسی شد. 
»حسن  اصفهان،  بازگانی  عمومی اتاق  روابط  گزارش  به 
امداد  غیوری زاده« مدیر عامل شرکت توسعه تجارت کمیته 
امام خمینی )ره( در این دیدار گفت: یک میلیون نفر مددجو  
تحت پوشش این کمیته  هستند که با جمعیت خانوارهایشان 

به 4 میلیون نفر می رسند. 
وی رویکرد کمیته امداد را ایجاد اشتغال و بازاریابی محصوالت 
تولیدشده مددجویان برشمرد و گفت: این فعالیت  ها در کنار 
مورد  خانواده هایشان  و  مددجویان  زندگی  هزینه های  تامین 
توجه این سازمان قرار گرفته است. غیوری زاده  از اشتغال زایی 
500 هزار نفری برای مددجویان کمیته از سوی این شرکت 
خبر داد و گفت: تولید فرش و صنایع دستی بیشترین اشتغال 

را برای مددجویان تشکیل می دهد.
جمهوری  نمایندگی های  ظرفیت  به  اشاره  با  زاده  غیوری 
صادرات  موضوع  در  جهان   نقطه   148 در  اسالمی  ایران 
وزارت  همکاری  با  امداد  گفت:کمیته  ایرانی  محصوالت 
محصوالت  صادرات  برای  همکاری هایی  خارجه  امور 
کرده آغاز  را  خارجی  کشورهایی  به  مددجویان  شده   تولید 

 است .

برگزاری  در   بازرگانی  اتاق  همکاری  خواستار  وی 
صادراتی  بازارهای  شناسایی  مشترک،  نمایشگاه های 
داخل توانمندی های  با  آنان  نیازهای  تطابق   و 

 شد. 
»محمدگوهریان« دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار، 
خواستار توجه به میکروبرندینگ های تجاری در ایران شد و 
گفت:کمیته امداد امام خمینی  با همکاری برندهای تجاری 
کوچک، می تواند نقشی موثر در تولید و صادرات محصوالت از 

ایران به سایر کشورها داشته باشد.
وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان جهت امضای تفاهم نامه 
با کمیته امداد  در موضوع همکاری های اقتصادی و بازرگانی 
گفت:  و  شد  خدماتی  مجموعه  این  با  اتاق   اعضای  بین 
با همکاری مددجویان  استان می توانند  صادرکنندگان موفق 
این  از  و  صادرکنند  را  تولیدشده  محصوالت  امداد  کمیته 

ظرفیت باید استان بهره مند شود. 
کمیته  فعالیت های   معرفی   خواستار  همچنین  وی   
مشترک  نشست  یک   قالب  در  اتاق  اعضای  به  امداد 
طرح های  در  می توانند  اتاق  اعضای  گفت:  و  شد 
داشته  فعالیت  شرکت  مجموعه  این  ایتام  و   اکرام 

باشند. 
همکاری های  طرف  دو  که  شد  مقرر  نشست  این  پایان  در 

خودرا در قالب یک تفاهم نامه همکاری دنبال کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره 
گفت: با وجود  به پیشرفت 90 درصدی پروژه تولید ریل ملی، 
مشکالتی همچون فشار تامین مالی، امیدواریم پروژه ریل ملی 

در سال 95 به بهره برداری برسد.
میزان  خصوص  در  ایمنا  با  گو  گفت و  در  زاده  یزدی  منصور   
اظهار  اصفهان،  آهن  ذوب  در  ملی  ریل  تولید  پروژه  پیشرفت 
کرد: میزان پیشرفت پروژه ریل ملی 90 درصد است و این شرکت 
تمام تالش خود را براي انجام تست سرد تا پیش از دهه فجر 
کار با مشکل مواجه کار بسته و امیدواریم در این   سال جاري به 

 نشویم.
کرد:  بیان  ملی،  ریل  تولید  تاخیر  دالیل  خصوص  در  وی 
سه  میان  ملی  ریل  تولید  سه جانبه  تفاهم نامه  امضاي  با 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون٬  شهرسازی٬  و  راه  وزارتخانه 
که وزیر راه و شهرسازي  صنعت٬ معدن و تجارت و بر پایه قولي 
در حاشیه این رویداد داده بود، مقرر شد قرارداد پیش فروش 
که مي  کوتاهي مبادله شود  ریل به راه آهن نیز در مدت زمان 
کمک بزرگی براي این پروژه باشد اما باوجود پیگیري  توانست 
بر  آهن  ذوب  سوي  از  قرارداد  نویس  پیش  ارسال  و  زیاد  هاي 

پایه انتظارات راه آهن جمهوري اسالمي این مهم انجام نشد 
آهن  ذوب  دوش  به  مهم  پروژه  این  مالي  تامین  فشار  تمام  و 
ح  گفته رئیس پروژه ریل ملی، برآورد اجراي این طر افتاد. به 
گرفت در  کارگاه نورد 650 انجام  که به صورت زیرسقفي و توسعه 
مجموع هزینه ارزي و ریالي آن بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال بوده 

که تا 60 درصد آن جذب شده است.
کرد:  کید  تا ملی،  ریل  تولید  اجرای  تاخیر  خصوص  در  وی   
ملي  مهم  هاي  پروژه  و  ها  ح  طر از  درصدي  چند  دید  باید 
انجام  وقت  سر  سنگین  اعتبارات  صرف  وجود  با  کشور 
شده ایجاد  حساسیت  پروژه  این  روي  اندازه  این  تا  که   شده 

 است.
با  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون   
شده  تعیین  سررسید  در  پروژه  انجام  ما  وظیفه  اینکه  بیان 
انتظار  این  دارند  فوالد  تولیدکنندگان  که  شرایطي  با  اما  است 
موقع  این  گذشته  سال  داد:  ادامه  است،  غیرمنصفانه  قدري 
تومان   1700 شرکت  این  محصوالت  فروش  قیمت  میانگین 
کاهش یافته کنون تا 1200 تومان   بود در حالیکه این رقم هم ا

 است.

حالی  در  امروز  ظهر  اصفهان  شهر  شورای  علنی  جلسه 
که نمایندگان اصفهان در شورای شهر روزی  برگزار شد 
بخش های  عملکرد  از  و  گذاشتند  سر  پشت  را  انتقادی 
کردند؛ نمایندگان البته با تصویب  مختلف شهری انتقاد 
مسکن بازار  رکود  شکستن  در  سعی  نیز،   الیحه ای 

 داشتند. 
شهر  شورای  جلسه   در  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
برای  نمایندگان  سوی  از  حمایتی  بسته ای  اصفهان 
که بر اساس  تحرک بازار مسکن بررسی شد؛ به این دلیل 
جلسه اعضای شورا با مدیران بانک مرکزی این مسئله 
در  رونق  قصد  مرکزی  بانک  و  دولت  که  شد  محقق 
رکود  تقویت  در  مقابل سعی  در  و  ندارند  را  بازار مسکن 
زمینه  این  که شهرداری اصفهان در  بازار مسکن دارند 
ارایه  را  حمایتی  بسته ای  مسکن،  بازار  رونق  برای 
 15 بسته  این  در  شده  تصویب  الیحه  براساس  و  داد 
شده گرفته  نظر  در  پروانه  عوارض  برای  تخفیف   درصد 

 است.
به  شهرداری  تخفیف  بسته  الیحه  جلسه   ادامه  در   
سال  گزارش  شد.  تصویب  رای   16 با  مسکن سازان 
خزانه دار  مسئول  توسط  نیز  اصفهان  شهرداری  مالی 
گزارش نیز در قالب  شورای شهر قرائت و به ابهامات این 

سؤال هایی پاسخ داده شد.

«« وضعیت زیباسازی در شهر اصفهان چندان مطلوب 
نیست

اصفهان  شهر  شورای  عضو   
ضعیف  اقدامات  به  اشاره  با 
شهر  زیباسازی  حوزه  در 
اصفهان  داشت:  اظهار 
تمدن  و  فرهنگ  پایتخت 
درحالی  است؛  اسالمی  ایران 
ابتدای  در  متاسفانه  که 
درباره  شورا  چهارم  دوره 
مربوطه  سازمان  به  اصفهان  شهر  زیباسازی 
خ ر خاصی  اتفاق  هیچ  اما  شد،  داده   تذکراتی 

 نداد.
اقتصاد  رشد  برای  متاسفانه  افزود:  جهانگیری  رسول   
شهری به دامنه قدیمی شهر وارد شده و نظم آن را به 
هم زده ایم و در مقابل نیز هزینه های وارده را پرداخت 
این  در  را  مناسبی  کار  زیباسازی  سازمان  نکرده ایم؛ 
این  انقالبی در  قرار است  گر  ا نداده است؛  انجام  زمینه 
پیش لرزه  و  پس لرزه  زیباسازی  سازمان  دهد  خ  ر زمینه 
آن را به ما بگوید تا بدانیم چه اتفاقی قرار است در شهر 

خ دهد. ر
پرداخت  باید  زیباسازی  هزینه های  اینکه  بیان  با  وی   
زمینه ها اصفهان  از  کرد: در بسیاری  شود، خاطرنشان 
اما  داشته،  اختیار  در  را  کشور  نخست  رتبه  همیشه 
و  دیده  اصفهان  شهر  در  نشاطی  و  شور  متاسفانه 

الزم  زمینه  این  در  نمی شود؛  انجام  شهر  در  زیباسازی 
گیرد. عضو شورای اسالمی شهر  است اقداماتی صورت 
اصفهان با هشدار به مدیریت شهری برای توسعه خطی 
کرد: متاسفانه امروز یک واحد  واحدهای تجاری تصریح 
و  می دهد  شغل  تغییر  4بار  تا   3 سال  پایان  تا  صنفی 
واحدهای  خطی  تعدد  دلیل  به  مسئله،  این  وجود 
کرده  صادر  را  آن  مجوزهای  شهرداری  که  است   صنفی 

است.
کرد: شهرداری باید از رشد و توسعه واحدهای   وی بیان 
سبب  هم  که  دلیل  این  به  کند؛  جلوگیری  صنفی 
بازار  رونق  کاهش  سبب  هم  و  خود  صنف  ورشکستی 

می شوند.

«« از نظر شورا، دفاتر پیشخوان غیرقانونی هستند
عضو شورای شهر اصفهان   
نامطلوب  عملکرد  اشاره  با 
در  گفت:  پیشخوان  دفاتر 
را  مراجعاتی  اخیر  ماه های 
به  اعتراض  برای  شورا  به 
پیشخوان  دفاتر  عملکرد 
داشته ایم و در بیشتر موارد 
ناحق  یا  حق  به  شهرداری 
در  البته  می کند؛  ابالغ  و  گذار  وا شورا  به  را  مسئله  این 
نامطلوب  عملکرد  این  شهر  شورای  غیرعلنی  جلسات 
پیشنهاد هایی  نیز  شهرداری  به  و  بود  شده  پیش بینی 

ارایه داده بودیم.
 عبدالرسول جان نثاری با بیان اینکه دفاتر پیشخوان از 
شورا  داشت:  اظهار  هستند،  غیرقانونی  کامال  شورا  نظر 
با اصل برون سپاری دفاتر موافق است و باید در صورت 
فراهم  مسئله  این  برای  الزم  بسترهای  برون سپاری 
شهرداری  از  که  شود  گذار  وا اشخاصی  به  دفاتر  و  شود 
افرادی  به  امروز  دفاتر  متاسفانه  اما  باشند؛  توانمندتر 
به  نسبت  کمتری  توانمندی  که  است  شده  داده 

شهرداری در این زمینه دارند.
کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان   رییس 
با اشاره به مشکالت پیرامون خطر بی. آر. تی اصفهان 
کید بر بسترسازی برای  کرد: شورا همیشه تا خاطرنشان 
آینده  در  تا  است  داشته  تی  آر.  بی.  خطوط  احداث 
جی  خیابان  در  متاسفانه  اما  نباشد؛  بازسازی  به  نیاز 
اینکه بستر ایجاد و بتن ریزی شود، احداث خط  بدون 
نیست  مشخص  و  اجراست  حال  در  تی  آر.  بی.   
و  برویم  پیش  شیوه ها  این  با  باید  زمان  چه  تا  ما 
نرده گذاری بتن ریزی،  از  پیش  که  دارد  دلیلی   چه 

گیرد.  صورت 
پارکینگ های عمومی تصریح  به مشکالت  اشاره  با  وی 
که در پارکینگ های عمومی  کرد: با توجه به هزینه هایی 
که بهره برداری الزم از  انجام شده، ما شاهد این هستیم 
این پارکینگ ها صورت نمی گیرد و معاونت ترافیک باید 
سعی در بهره برداری درست از پارکینگ ها داشته باشد. 
کرد: مسئله دیگر درباره پارکینگ ها این  جان نثاری بیان 

اعتراض  مورد  پارکینگ ها  فضای  به  رسیدگی  که  است 
از  آسانسور  استفاده  به  نیز  اعتراض هایی  و  است  مردم 

که خاموش یا خراب هستند. ح شده  پارکینگ ها مطر

کنترل فنی نمی شود «« سرویس دانشگاه های اصفهان 
عضو  دیگر  فوالدگر  وحید   
شورای شهر اصفهان با اشاره 
به حادثه تلخ تصادف اتوبوس 
آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
که  آن طور  گفت:  نجف آباد 
سرویس های  است  مشخص 
دانشگاه های  قرارداد  طرف 
از  کنترلی  هیچ گونه  اطراف، 
کنترل بر سرعت وسایل نقلیه ندارند  نظر معاینه فنی و 
سرویس  چند  با  است  ممکن  مذکور  اتوبوس های  و 
به  رسیدن  برای  و  دلیل  همین  به  و  ببندند  قرارداد 
سرویس دیگر سرعت خود را افزایش می دهند؛ پس الزم 
کنترل  جهت  را  الزم  اقدام  امر  این  متولیان  تا  است 

کنند.  سرعت و معاینه فنی اعمال 
فتح اهلل معین از اعضای شورای شهر اصفهان با اشاره به 
بهره برداری شهرداری از دوران پسابرجام اظهار داشت: 
پساتحریم  شرایط  از  بیشتر  فعالیت  با  باید  شهرداری 
کند و سعی در جذب سرمایه گذاران  بهترین استفاده را 
شهرداری  تا  می  شود  کید  تا و  باشد  داشته  خارجی 
فرصت های  مجازی  فضای  در  پررنگ تر  حضوری  با 

کند. سرمایه گذاری را معرفی و برای آن اقدام 

کاهش یابد ««درآمد حاصل از ماده 100 
با  اصفهان  شهر  شورای  عضو   
ضوابط  و  قوانین  اینکه  بیان 
مسئله  در  شهرداری  جدید 
سبب  درآمدها  افزایش 
تخلفات  به  دامن زدن 
افزود:  می شود،  ساختمانی 
هزینه های  امروز  تخلفات 
بسیاری در آینده برای شهر در 
برای  که  شود  عمل  به گونه ای  نباید  پس  دارد؛  پی 
افزایش مقداری اندکی درآمد هزینه های سنگینی را در 
ابعاد زیست محیطی و ترافیکی برای سال های آینده به 

کرد. شهر تحمیل 
کرد: افزایش درآمد ناشی از   ابوالفضل قربانی خاطرنشان 
که مبلغ مربوط  کمیسیون های ماده 100 در حالی است 
یافته  کاهش  مناطق  در  درآمدی  ردیف های  دیگر  به 
است؛  کمتر  شده،  پیش بینی  حد  از  نیز  ساخت وساز  و 
پس باید این مسائل بررسی و ارزیابی شود و در یک نگاه 
کاهش  اصولی و انسانی باید مبلغ روند ردیف این درآمد 
که درآمد حاصل از این ردیف مربوط  یابد؛ به این دلیل 

به تخلفات است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد

 تولید 30 هزار تن پسماند صنعتی
 در چهارمحال و بختیاری

گفت: ساالنه  مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
که با عدم مدیریت  بیش  از 30 هزار تن پسماند صنعتی تولید می شود 
صحیح این زباله ها به محیط زیست آسیب های جدی وارد می شود.
نشست  در  احمدی فارسانی  شهرام  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
بختیاری  و  چهارمحال  صنعتی  پسماندهای  دفن  محل  مکان یابی 
کرد: بحث پسماند یکی از مخاطرات زیست محیطی این استان  اظهار 
شده  نیز  زیادی  مشکالت  آمدن  وجود  به  باعث  که  است  کشور  و 
سالمت  تهدید  زباله ها،  این  پیرامون  ک  خا و  آب  آلودگی   است.وی 
اطراف،  آلودگی های  موذی،  حشرات  و  حیوانات  جذب  انسان، 
معضالت  عمده  از  را  و...  خیابان ها  و  جاده ها  اطراف  زشت  مناظر 
کار مهمی  گفت:  پیرامون این پسماندها دانست. احمدی در ادامه 
گرفته استفاده از  که برای اولین بار در چهارمحال و بختیاری صورت 
که  است  پسماند  مدیریت  بحث  در  خصوصی  شرکت های  ظرفیت 
این شرکت ها قابلیت تبدیل زباله به انرژی هایی چون آب، برق و... 
راه اندازی این شرکت ها مشکالت این بخش  با  را دارند و امیدواریم 
که ارتباط مستقیم با سالمت فرد و جامعه دارد مرتفع شوند.وی با 
گفت: پسماندهای  بیان اینکه پسماند در پنج حوزه تقسیم می شود 
موارد  این  جمله  از  ویژه  و  صنعتی  بیمارستانی،  کشاورزی،  عادی، 
هستند.این مسئول افزود: مدیریت پسماندهای غیرصنعتی و ویژه 
به عهده دهیاری ها و  به عهده شهرداری ها، در روستاها  در شهرها 
است.  بخشداری ها  عهده  به  روستاها  و  شهرها  از  ج  خار مناطق  در 
وظیفه  به  بختیاری  و  چهارمحال  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اشاره  ویژه  و  صنعتی  پسماندهای  مدیریت  قبال  در  تولیدکنندگان 
از 30 هزار تن پسماند صنعتی تولید  و عنوان داشت: در سال بیش  
به  نشوند  مدیریت  صحیح  صورت  به  زباله ها  این  گر  ا که  می شود 
کرد:  کرد.وی تصریح  محیط زیست آسیب های جدی وارد خواهند 
سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد پسماندهای صنعتی را 
کند و به دو وزارتخانه  کمیت مطالعه و شناسایی  کیفیت و  بر اساس 

کند. کشور و صنعت، معدن و تجارت معرفی 
جهت  بختیاری  و  چهارمحال  در  مکان   16 داد:  ادامه  مسئول  این 
دفن پسماندهای صنعتی و ویژه از نظر دوری از محیط زیست انسان، 
کاربری اراضی، هیدرولوژی و ...  فاصله از صنایع، توپوگرافی محل، 
کنون مشکالت خاص خود را داشته اند. کدام تا که هر  بررسی شده اند 

پاسخ مدیر عامل شهرک های صنعتی 
کرمان به حاشیه    ها

بر  کید  تا با  کرمان  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
گفت:  شهر  ها  از  ج  خار به  آالینده  و  مزاحم  صنوف   انتقال  اهمیت 
مکان  مناسب ترین  نظر  هر  از  سیرجان   2 شماره  صنعتی  شهرک 
برای ایجاد شهرک صنفی در این شهرستان است. »مجید غفاری« 
بزرگ ترین  احداث  بر  نظارت  کمیته  اعضای  مطبوعاتی  نشست  در 
بیان  سیرجان،   2 شماره  صنعتی  شهرک  در  کشور  صنفی  شهرک 
بررسی ها  گذشته  سال  دو  طی  صنفی  شهرک  یک  ایجاد  برای  کرد: 
مختلف  جلسات  و  گرفته  صورت  جامع  و  مختلف  ارزیابی های  و 
بااصناف و فرماندار و سایر مسئوالن مرتبط در شهرستان سیرجان 
برگزار شد؛ نهایتا تصمیم بر  انتقال صنوف آالینده به شهرک صنفی 
سرانجام   که  شد  گرفته  سیرجان   2 شماره  صنعتی  شهرک  در  واقع 
اینکه  به  اشاره  با  امر در مهرماه سال جاری عملی شد. غفاری  این 
مسئله احداث شهرک صنفی، پتانسیل بسیار خوبی برای شهرستان  
کنون  تا استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  افزود:  است،  سیرجان 
کرده است؛ اما اولین شهرک صنفی  شهرک های صنعتی زیادی ایجاد 
 2500 برای  شهرک  این  فازبندی  که  شد  خواهد  ایجاد  سیرجان  در 
نهایی  بهره برداری  به  ساله   4 الی   3 فرایند  طی  و  شده  انجام  واحد 
خواهد رسید. وی با اشاره به حاشیه سازی هایی درخصوص قیمت و 
کامال  گفت: شهرک صنفی  گذاری زمین برای احداث واحدها  نحوه وا
سازمان  و  دولت  تایید  با  نیز   شده  اعالم  که  قیمتی  و  است  دولتی 
که  هزینه هایی  و  است  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 
کامال قانونی است و به حساب دولت واریز خواهد  دریافت می شود 
شد و حقی از کسی ضایع نخواهد شد. مدیر عامل شرکت شهرک های 
گرفته  که از صنوف  گفت: تمامی هزینه هایی  کرمان  صنعتی استان 
گر  ا و  ایجاد زیرساخت ها در این شهرک خواهد شد  می شود، صرف 
ج از شهرک صنعتی زمینی  یک واحد صنفی یا صنعتی  بخواهد خار
را اخذ و اقدام به آماده سازی آن برای فعالیت نماید، مبالغ به مراتب 
ساخت وساز،  و  زمین  هزینه  بر  عالوه  و  کند  هزینه  باید  را  بیشتری 
هزینه های تاسیسات و زیرساخت ها را نیز باید خودش متقبل شود 
که این مسئله با توجه به هزینه های بسیار زیاد ایجاد زیرساخت ها 
کندگی و عدم ساماندهی  صرفه اقتصادی ندارد؛ عالوه بر آن باعث پرا

واحد  ها در اطراف شهر نیز خواهد شد.

شهردار شهرکرد:

 شش طرح عمرانی در شهرکرد 
افتتاح می شود

ح عمران شهری همزمان با دهه مبارک  از افتتاح شش طر شهردار شهرکرد 
فجر سال جاری در مرکز استان خبر داد. نوراهلل غالمیان دهکردی در نشست 
کرد: افتتاح فاز دوم و سوم مسیل 15 خرداد،  عمرانی شهرداری شهرکرد اظهار 
پل مهدیه، ساختمان پلیس پایانه آزادی، پارک امامزاده سلطان سبزه پوش، 
گمنام و مناسب سازی معابر جهت  فاز نخست محوطه سازی آرامگاه شهدای 
دهه  در  که  ح هاست  طر این  جمله   از  شهرکرد،  در  کم توان  افراد  استفاده 
مبارک فجر امسال بهره برداری می شوند. وی افزود: برای اجرای این پروژه ها 
بیش از 27 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و داخلی شهرداری شهرکرد 
مرتبط  آیین های  در  مشارکت  و  برگزاری  گفت:  غالمیان  است.  شده  هزینه 
گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر و همچنین آذین بندی، زیباسازی و  با 
فضاسازی معابر شهری از دیگر برنامه های مهم این نهاد در سالروز پیروزی 
برنامه ها،  این  انجام  و  افتتاح  با  کرد:  کید  تا وی  است.  اسالمی  انقالب 
شهرداری   این  ازخدمات  مردم  رضایت مندی  سطح  ارتقای  برای  زمینه 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  دهکردی  غالمیان  می شود.  فراهم 
ارایه  راستای  در  غیردولتی،  نهاد  یک  عنوان  به  همواره  شهرکرد 
 خدمات بهتر به شهروندان و حل مشکالت شهر تالش شبانه روزی

 می کند.

««سیری در دنیای خرب 
در دیدار  با دبیرکل اتاق اصفهان مطرح شد:

 همکاری های اقتصادی و بازرگانی کمیته امداد 
با اتاق بازرگانی اصفهان

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد:

 ریل ملی در سال 95 به 
بهره برداری می رسد

درجلسه علنی شورای شهر اصفهان  مطرح شد:

الیحه شورای شهر برای رونق بازار مسکن  
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 معاون وزیر ارتباطات در چهارمحال و بختیاری:

تمام روستاهای باالی 20 خانوار در 
دولت یازدهم مجهز به اینترنت می شود

فناوری  و  ارتباطات  وزارت  مجلس  و  حقوقی  معاون   
انجام  های  ریزی  برنامه  مطابق  گفت:  اطالعات 
کشور  در  خانوار   20 باالی  روستاهای  تمامی  شده 
متصل پرسرعت  اینترنت  به  آینده  سال  دو   تا 

 می شود.
با  دیدار  در   ، براری  مرتضی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
روستاهای  افزود:اتصال  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 
شکاف  کاهش  راستای  در  پرسرعت  اینترنت  به  کشور 
با جدیت پیگیری و  دیجیتالی در مناطق محروم و مرزی 

اجرا می شود.
اینترنت  به  روستا  هزار  هشت  گذشته  سال  وی،  گفته  به 
به  روستا  هزار   25 نیز  امسال  پایان  تا  و  متصل  پرسرعت 

اینترنت متصل می شود.
در  خانوار   20 باالی  روستای  هزار   34 ایرنا،  گزارش  به   
در مناطق  کشور  که 30 درصد جمعیت  دارد  کشور وجود 

روستایی سکونت دارد.
تمامی  پرسرعت  اینترنت  اتصال  با  افزود:  وی 
انجام  شهرها  در  که  دولت  پیشخوان  دفاتر  خدمات 
خواهد اجرا  و  منتقل  نیز  روستاها  به  شود   می 

 شد.
در  کارت  سیم  میلیون   80 کنون  ا داد:  ادامه  براری 
 BTS ایستگاه  هر  اندازی  راه  هزینه  و  است  فعال  کشور 
ریال میلیارد  هفت  تا  ریال  میلیارد  سه  بین  کشور   در 

 است.
ارتباطات  وزارت  مجلس  و  دولت  امور  حقوقی  معاون 
آوری  فن  تی(  سی  )آی  سهم  گفت:  اطالعات  فناوری  و 
شود  تر  رنگ  پر  باید  اقتصاد  در  ارتباطات  و  اطالعات 
فناوری  و  شدن  الکترونیکی  سمت  به  باید  کار  و  کسب  و 

اطالعات پیش رود.
فناوری  حوزه  در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت:  براری 
و بختیاری طی سال  ارتباطات در چهارمحال  و  اطالعات 
کرده  گذاری  سرمایه  ریال  میلیارد   920 کنون  تا گذشته 

است.
است،  توسعه  در  پیشرو  تی  آی  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  گذشته هزینه خدمات بانکی در  کرد: 10 سال  تصریح 
و  پیشرفت  با  امروزه  و  بود  ریال  هزار   10 متوسط  طور  به 
توسعه زیساخت های ارتباطات و فناوری اطالعات به 150 

کاهش یافته است. ریال 

رئیس اداره حمل و نقل مسافر پایانه های 

اصفهان خبر داد:

گرم در سبد پذیرایی ناوگان  غذای 
جاده ای اصفهان

با  پایانه های استان اصفهان  و نقل مسافر  اداره کل حمل  رئیس 
اشاره به اینکه از نیمه نخست سال 95 سطح ارائه خدمات ناوگان 
داد،  افزایش خواهیم   C.I.P به   V.I.P از  را  نقل عمومی  و  حمل 
که از ناوگان حمل و نقل  گفت: برای خدمات رسانی به مسافرانی 
به  گرم  غذای  می کنند،  استفاده  سفر  وسیله  عنوان  به  عمومی 
کیانی با اشاره به اینکه این اداره برای ارائه  آنها ارائه می شود. باقر 
که از ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان  خدمات به مسافرانی 
می دهد،  ارائه  آنها  به  گرم  غذای  می کنند،  استفاده  سفر  وسیله 
کرد: برای ترغیب عموم مردم برای انتخاب ناوگان حمل و  اظهار 
نقل عمومی برای سفر، حفظ سالمت و همچنین افزایش سطح 
کرده ایم.   رضایت مندی آنها در طول سفر اقدام به ارائه این طرح 
به  از شرکت ها  آذر ماه جاری در تعدادی  از  این طرح  افزود:  وی 
مسافران  استقبال  مورد  بسیار  که  شد  انجام  آزمایشی  صورت 
اصفهان  پایانه های  مسافر  نقل  و  حمل  اداره  رئیس  گرفت.  قرار 
کرد: مدیران و مالکان اتوبوس های عمومی با حذف  خاطرنشان 
کردن  کیک و آب میوه و با جایگزین  بسته های پذیرایی از جمله 
وی  بود.   خواهند  مسافران  خدمت  در  کامل،  صبحانه  و  میوه 
شروع  با  و   95 سال  پایان  تا  دارد  نظر  در  اداره  این  کرد:  تصریح 
کلیه ناوگان برون استانی  گرم را در  سفرهای نوروزی طرح غذای 
کرد:  بیان  کیانی  کند.  اجرایی  دارند،  طوالنی مدت  سفرهای  که 
از نیمه نخست سال 95 سطح ارائه خدمات ناوگان حمل و نقل 
که  ناوگانی  و  داد  خواهیم  افزایش   C.I.P به   V.I.P از  را  عمومی 
مجهز  می شوند  استان  نقل  و  حمل  بخش  وارد   C.I.P کالس  با 
کرد: با ورود این ناوگان  اینترانت است. وی اظهار  به وای فای و 
استان های  سایر  و  استان  تجار  عمومی،  نقل  و  حمل  بخش  به 
کشور می توانند برای سفرهای برون مرزی و درون کشوری خود در 

راستای امور تجارت از این ناوگان بهره مند شوند.

کشته  یک تصادف و چهار 
 در محور سیرجان -بافت 

 فرمانده پلیس راه شهرستان سیرجان گفت: برخورد دو 
خودرو پژو سواری در محور سیرجان - بافت، چهار کشته 

و یک زخمی برجای گذاشت.
سروان اسماعیل جهانشاهی افزود: دو خودرو سواری پژو 
یکدیگر  با  بافت   - سیرجان   12 کیلومتر  در  گذشته  روز 

برخورد کردند.
وی ادامه داد: علت این حادثه از سوی کارشناسان، سرعت 
غیرمجاز و انحراف به چپ خودرو سواری پژو که از سمت 

شهرستان بافت عازم سیرجان بود، اعالم شده است.
و  عرض  کم  محور  کردن  بانده  دو  بر  تاکید  ضمن  وی 
پرتردد سیرجان - بافت افزود: سه نفر از سرنشینان این دو 
خودرو در این حادثه در دم جان باختند و یک نفر نیز به 
دلیل شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست 

داده است.
مرکز شهرستان سیرجان در 175 کیلومتری غرب کرمان 

واقع است.
راههای شهرستان سیرجان به دلیل قرار گرفتن در مسیر 

چند استان از مسیرهای پرتردد به شمار می روند.ایرنا

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

دختر 16 ساله، سارق حساب بانکی 
یکی از اقوامش بود

بانکي  حساب  از  سرقت  به  اقدام  که  ساله   16 دختري 
یکي از شهروندان کرده بود، توسط ماموران پلیس فتاي 

اصفهان شناسایي و دستگیر شد.
به گزارش کیمیای وطن، سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار 
کرد: در پي شکایت یکي از شهروندان مبني بر اینکه مبلغ 
شش میلیون ریال به صورت اینترنتي از حساب وی سرقت 
شده است، بررسي موضوع در دستور کار ماموران پلیس 

فتا قرار گرفت.
به صورت  که  سرقت  نوع  به  توجه  با  افزود:  وی   
برای  فتا  پلیس  کارشناسان  بود،  شده  انجام  اینترنتي 
مجازي  فضاي  در  را  خود  تحقیقات  مجرم  شناسایي 
پلیس به  و  شناسایی  متهم  نهایت  در  و  کردند   آغاز 

 فراخوانده شد.
با  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون   
ساله   16 دختر  یک  اینترنتی  سارق  این  اینکه  به  اشاره 
و از اقوام شاکی بود، افزود: متهم پس از اینکه با مدارک 
و مستندات پلیس روبرو شد صراحتا به بزه انتسابی اقرار 

کرد.
از  متهم  که  بود  قرار  این  از  ماجرا  کرد:  تصریح  کریمی   
اعتماد شاکي سوء استفاده کرده و با سرقت اطالعات بانکي 

وي، از حسابش برداشت کرده بود.
به  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون   
براي  را  خود  کارت  وجه  هیچ  به  کرد:  تاکید  شهروندان 
انجام امورات بانکي نزد دیگران قرار ندهید و در صورتی که 
بانکي  رمزهاي  تغییر  به  نسبت  کار شدید  این  به  مجبور 

خود اقدام کنید.

بارش برف و باران در 11 استان

در  کشور  راه های  ترافیک  کنترل  مرکز  پلیس  رئیس 
کشور  جاده های  وضعیت  درباره  ما  خبرنگار  با  گفت وگو 
البرز   استان  در  دریافتی  گزارش های  برابر  کرد:  اظهار 
شاهین  غربی-محورهای  آذربایجان  کرج-چالوس،  محور 
دژ، میاندواب، پیرانشهر و سردشت، زنجان- محور طارم، 

بارش برف اعالم شده است.
لرستان،  همدان،  البرز،  تهران،  استان های  در  افزود:  وی 
کرمانشاه ، ایالم ، کردستان و زنجان بارش پراکنده باران 

گزارش شده است.
سرهنگ رحمانی همچنین با اعالم این مطلب که ترافیک 
صبحگاهی را در محور کرج -قزوین شاهد هستیم، افزود: 
سایر محورهای مواصالتی کشور از جوی آرام و ترافیکی 

روان برخوردار هستند.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه نباید زمان بندی 
بیفتد،  پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان به تأخیر 
گفت: زمان بندی بهره برداری فاز اول این پروژه 
اردیبهشت ماه 96 بود اما امیدواریم در 22 بهمن 

ماه 95 این فاز مورد بهره برداری قرار گیرد. 
نژاد  جمالی  مهدی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
در  اصفهان  نمایشگاه  بزرگ  پروژه  از  بازدید  در 
به  اشاره  با  این شرکت،  عامل  مدیر  با  نشستی 
اجرای  شرایط  و  کشور  جدید  فضای  در  اینکه 
ما  برای  زیادی  اهمیت  از  ها  نمایشگاه  برجام، 
برخوردار است، بیان کرد: از آن جا که اصفهان 
در مقایسه با کالنشهرهای دیگر در اجرای چنین 
پروژه هایی پیشگام بوده ، در استفاده از آنها به 
منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز 

باید پیشتاز باشد.
ها  سال  اصفهان  شهر  اینکه  به  اشاره  با  وی   
داشته  شایسته  و  درخور  نمایشگاهی  حسرت 
این است که  اراده مدیران شهری  افزود:  است، 
بهره  به  دوره  این  در  اصفهان  بزرگ  نمایشگاه 

برداری برسد.
 شهردار اصفهان با تأکید بر این که زمان بندی 
این پروژه نباید به تأخیر بیفتد، اظهار کرد: زمان 
بندی بهره برداری از فاز اول اردیبهشت ماه 96 
بوده است اما امیدواریم در 22 بهمن ماه سال 95 
این فاز را که شامل سالن عالمه مجلسی)ره( و 
بخش رجیسترینگ است، مورد بهره برداری قرار 
داد و نمایشگاه پل شهرستان را به طور کامل به 

این مکان منتقل کرد.
تسهیل  خصوص  در  سؤالی  به  پاسخ  در  وی   
بیان  به مکان جدید نمایشگاه،  دسترسی مردم 
پینارت  پیچ  پروژه  پروژه،  این  با  همزمان  کرد: 
را  بوده  بحث  مورد  گذشته  سال   15 طی  که 

اوایل  آزادسازی خواهیم کرد که این آزادسازی 
سال آینده انجام می شود و از این طریق مسیر 

دسترسی به نمایشگاه نیز تسهیل خواهد شد.
 به گفته جمالی نژاد عالوه بر این، خطوط ویژه 
تاکسی و اتوبوس به نحوی در نظر گرفته خواهد 
شد که دسترسی از نقاط مختلف اصفهان ممکن 

و آسان باشد.
 وی تأکید کرد: محور گردشگری و رویدادهای 
مرکز  و  است  اصفهان  شرق  سمت  به  شهری 
نمایشگاه بزرگ در این زمینه بسیار مؤثر خواهد 

بود.
شرق  کنارگذر  به  همچنین  اصفهان  شهردار   
آینده  سال  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  اصفهان 
و  حفاظتی  رینگ  مناطق  به  ای  ویژه  بودجه 
ترافیکی اختصاص داده شده است که دسترسی 

مردم را تسهیل می کند.
 وی با اشاره به اینکه دیگر سهامداران نیز باید 
به منظور تأمین اعتبار پروژه درگیر شوند، بیان 
کرد: عزم شهرداری اصفهان، انجام 100 درصدی 
این پروژه است و خوشبختانه دیگر سهامداران 
اعالم  این خصوص  در  زنی  کلنگ  زمان  از  نیز 

آمادگی کرده اند.
 به گفته جمالی نژاد، قرار نیست تمام بار پروژه 
در صورتی  و  باشد  اصفهان  به دوش شهرداری 
که مشکلی در این خصوص وجود داشته باشد، 

شهرداری وارد عمل خواهد شد.
 وی تصریح کرد: عزم ما در این خصوص جدی 
است و این پروژه باید در زمان خود احداث شود.

پروژه  با  اصفهان  تجاری  گردشگر  ماندگاری   
نمایشگاه بزرگ اصفهان

المللی   مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین 
پروژه  این نشست گفت:  نیز در  استان اصفهان 

گردشگر  ماندگاری  اصفهان،  بزرگ  نمایشگاه 
تجاری در شهر اصفهان را تا چندین روز افزایش 
داده و چرخه اقتصادی گردشگری در اصفهان را 

تقویت خواهد کرد.
همه  در  اینکه  به  اشاره  با  محققیان  رسول   
ماندگاری  کند  می  تالش  مدیریت شهری  دنیا 
چرخه  و  دهد  افزایش  شهر  در  را  گردشگر 
کرد:  بیان  توسعه دهد،  را  اقتصادی گردشگری 
توسعه  در  مهم  عامل  یک  عنوان  به  نمایشگاه 
اقتصاد، تجارت و گردشگری، می تواند ماندگاری 
گردشگر را از 24 تا 48 ساعت فعلی به چندین 

روز افزایش دهد.

نگاه قبلی مدیریت   وی تصریح کرد: متأسفانه 
شهر اصفهان، نگاه ماندگاری یک شبه گردشگران 
بوده است و در این خصوص هیچ گونه سرمایه 
ماندگاری  آنکه  انجام نشد. حال  گذاری خاصی 
به  دیگری  چیز  هزینه  جز  گردشگر  شبه  یک 

همراه نخواهد داشت.
المللی   مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین 
مرکز  مانند  هایی  پروژه  کرد:  بیان  اصفهان 
همایش های بین المللی امام خامنه ای)مدظله 
العالی(، پروژه ناژوان و نمایشگاه بزرگ اصفهان 
مدیریت  نگاه  دهنده  نشان  و  راستا  همین  در 

شهری به منافع بلند مدت شهر است.

بهره برداری فاز یک پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان در 22بهمن سال 95

«« حوادث « گشتی در اخبار
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راه آهن جمهوری اسالمی  مدیرعامل شرکت 
ایران از برگزاری مناقصه تأمین ناوگان قطار 
پرسرعت تهران-قم-اصفهان خبر داد و گفت: 
تأمین  برای  جدی  شانس های  از  زیمنس 

ناوگان قطار پرسرعت در ایران خواهد بود. 
آقایی  سید  وطن،پور  کیمیای  گزارش  به 
راه آهن جمهوری اسالمی  مدیرعامل شرکت 
ایران از برگزاری مناقصه تأمین ناوگان قطار 
پرسرعت تهران-قم-اصفهان خبر داد و گفت: 
تأمین  برای  جدی  شانس های  از  زیمنس 

ناوگان قطار پرسرعت در ایران خواهد بود.  
با خبرنگار  در گفتگو  پورسیدآقایی   محسن 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره 
کشورمان  علیه  ظالمانه  تحریم های  لغو  به 
بر  تحریم ها  این  شدن  برداشته  قطعا  گفت: 
حمل و نقل ریلی کشور تأثیر خواهد داشت 
چراکه این صنعت نیازمند سرمایه گذاری های 

گسترده ای است. 
زیرساخت  بخش  در  اینکه  یادآوری  با  وی   
حمل و نقل ریلی دولت متولی سرمایه گذاری 
بخش  این  در  خصوصی  بخش  و  است 
ویژگی  اولین  افزود:  نمی کند  سرمایه گذاری 
توان  افزایش  تحریم ها  شدن  برداشته 
سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف به 

ویژه در بخش زیرساخت حمل و نقل ریلی 
است. 

این  بر  عالوه  کرد:  اضافه  پورسیدآقایی 
فاینانس  آمادگی  خارجی  کشورهای 
بر  مبنی  دولت  تعهد  با  را  ایران  پروژه های 
بازپرداخت وام دارند به همین دلیل مذاکرات 
گسترده ای برای شروع فاینانس  پروژه ها پیش 
از برداشته شدن تحریم ها از سوی طرف های 
محض  به  تا  است  گرفته  صورت  خارجی 
فعالیت های  تحریم ها  رسمی  شدن  برداشته 

بیشتری در کشور در زمینه حمل و نقل ریلی 
صورت گیرد. 

 معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور 
رئیس جمهور چین در ایران  افزود: با توجه 
به اعالم آمادگی طرف مقابل امیدواریم چند 
طرفین  امضای  به  سفر  این  در  ریلی  پروژه 
برسد و رفع تحریم ها اثر خود را به تدریج بر 

حمل و نقل ریلی کشور نشان دهد. 
 وی درباره پروژه راه اندازی قطار سریع السیر 
مشکل  گفت:  تهران-اصفهان  مسیر  در 

تأمین فاینانس این پروژه ماه گذشته حل و 
طبق  و  شد  عملیاتی  پروژه  این  ال سی های 
زمانبندی طرح ظرف 40 ماه آینده از پروژه 
بهره برداری  تهران-اصفهان  سریع السیر  قطار 

می شود. 
ناوگان  تأمین  برای  داد:  ادامه  پورسیدآقایی 
تهران-قم-اصفهان  سریع السیر  قطار 
که  فنی  مشخصات  اساس  بر  مناقصه ای 
برگزار  داد  خواهد  ما  به  خارجی  مشاوره 
شرکت های  مناقصه  آن  در  که  می کنیم 
دارند  حضور  زیمنس  جمله  از  مختلفی 
تمام  میان  از  قیمتی،  شرایط  به  بسته  و 
برگزیده  یکی  مناقصه   در  شرکت کنندگان 
برای  از شانس های جدی  می شود. زیمنس 
تأمین ناوگان قطار پرسرعت در ایران خواهد 

بود.
شد:  یادآور  راه آهن  شرکت  مدیرعامل     
مسیر  برقی سازی  پروژه  برای  همچنین 
قراردادی  روس ها  با  گرمسار-اینچه برون 
رفع  منتظر  ما  که  است  شده  منعقد 
روسیه  طرف  از  مالی  منابع  تأمین  مسائل 
مرکزی  بانک  و  دارایی  وزارت  توافق  و 
اجرایی عملیات  آغاز  برای  کشور   دو 

 هستیم. 

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

حل مشکل تأمین فاینانس قطار پرسرعت تهران-اصفهان 

تقاطع غیرهمسطح افوس در مسیرارتباطی بین 
استان اصفهان، لرستان و خوزستان در راستای 

حذف نقاط پرتصادف احداث گردیده است
بودن محور  آماده  به  با توجه  امیرخانی گفت: 
زیر پل، درصورت تامین اعتبار الزم و آزادسازی 
مسیر این پروژه تکمیل و به بهره برداری خواهد 

رسید .
راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمیدرضا  اصفهان،  استان  وشهرسازی 
این  راههای  وتوسعه  ساخت  مدیر  امیرخانی 
اداره کل درخصوص پروژه احداث تقاطع غیر 
این  افوس گفت:   - میاندشت  بویین  همسطح 
امام علی  تقاطع غیر همسطح  با عنوان  پروژه 
)ع( در محور داران- الیگودرز و در شهرستان 
بین  ارتباط  که   شده  واقع  ومیاندشت  بویین 
شهر بویین میاندشت با شهر ششجوان و افوس 

را فراهم می نماید.
وی اذعان داشت: این محور به عنوان یکی از 
نقاط حادثه خیز این شهرستان بوده که در حال 

حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته است.
امیرخانی در اینخصوص اظهار داشت : تقاطع 
 90 پیشرفت  دارای  افوس  همسطح  غیر 
بهره  آماده  پل  زیر  محور  که  است  درصدی 

شهر  خروجی  و  ورودی  های  رمپ  و  برداری 
افوس به اتمام رسیده ورمپ و لوپ های ورودی 
صورت  در  میاندشت  بویین  شهر  وخروجی 

آزادسازی مسیر نیز احداث خواهد شد.
وی بیان داشت: تاکنون حدود 22 میلیارد ریال 
تامین  با  که  است  شده  هزینه  پروژه  این  در 
اعتبار 25میلیارد ریالی این محور تکمیل وبه 

بهره برداری خواهد رسید.
پروژه  این  ناظر  کارشناس  یزدانیان  محسن 
غیر  تقاطع  پروژه  فنی  مشخصات  به  اشاره  با 
همسطح امام علی)ع( به کارشناس خبر گفت: 
با احتساب رمپ ولوپ ها طول کل این مسیر  
8 کیلومتر و دارای عرض 11 متر است و احجام 
مترمکعب  هزارو812   111 شامل   پروژه  این 
مترمکعب   847 هزارو  سه   ، خاکبرداری 

خاکریزی و 1700 تن آسفالت می باشد .
یزدانیان خاطرنشان کرد: این محور باتوجه به 
از  ترانزیتی بودن و حجم باالی ترافیک، یکی 
ارتباط بین  محورهای شریانی استان بوده که 
فراهم  را  و خوزستان  لرستان  اصفهان،  استان 
می نماید و این تقاطع غیر همسطح در راستای 
از  جلوگیری  درجهت  و  مسیر  ایمنی  ارتقای 

تصادفات احداث گردیده است . 

 پس از 2 سال از گذشت ابالغ سیاست های 
معاونت  حوزه  سرپرست  مقاومتی،  اقتصاد 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
اقتصاد  استانی  برش  گفت:  یزد  استانداری 

مقاومتی به زودی در یزد تدوین خواهد شد.
به گزارش کیمیای وطن، سیدعلی عزالدینی  
راهبردی  کارگروه  نشست  نخستین  در 
کرد:  اظهار  یزد  استان  در  مقامتی  اقتصادی 
رهبری  معظم  مقام  منویات  اساس  بر  دولت 
ای  ابالغیه  مقاومتی  اقتصاد  بحث  اهمیت  و 
صادر کرده و ستاد اقتصاد مقاومتی کشور را 

نیز تشکیل داده است.
وی افزود: در این ابالغیه به استانداران تکلیف 
شده متناظر استانی ستاد اقتصاد مقاومتی با 
حضور مسئوالن 15 دستگاه اجرایی تشکیل 
تنظیم  این خصوص  در  استانی  برش های  و 
شود.وی ادامه داد: در قالب این برش از توان 
استفاده  استان  بومی  های  ظرفیت  و  داخلی 
اقتصاد  جامع  سند  تنظیم  برای  و  شود  می 
تهران  در  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  به  مقامتی 

ارسال خواهد شد.
وی اضافه کرد: بر این اساس فرم های خاصی 
می  ابالغ  مربوطه  های  دستگاه  به  و  تدوین 

با توجه  نیز  شود و مسئوالن این دستگاه ها 
ظرفیت های بومی و با حضور در نشست های 
استانی  برش  نهایی  تدوین  به  کارشناسی 

اقتصاد مقاومتی کمک می کنند.
امور  هماهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست 
استانداری  ای  منطقه  توسعه  و  اقتصادی 
نشست  برگزاری  با  کنیم  می  تالش  گفت: 
های هفتگی برش استانی اقتصاد مقاومتی در 
کوتاهترین زمان تنظیم و منویات مقام معظم 

رهبری با کمترین نقص ممکن محقق شود. 
گذشته  از  یزد  استان  مردم  افزود:  عزالدینی 
مفاهیم قنات، قنوت و قناعت را سرلوحه کار 
راستای  در  این موضوع  و  اند  داده  قرار  خود 

اقتصاد مقاومتی کاربرد دارد.
عضو  های  دستگاه  مسئوالن  نشست  این  در 
در  مقامتی  اقتصادی  راهبردی  کارگروه 
استان یزد دیدگاه ها و پیشنهادهای خود در 
مقاومتی  اقتصاد  استانی  برش  تهیه  خصوص 

مطرح کردند.
مقام معظم رهبری 29 بهمن 1392 سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی را به رؤسای قوای 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  و  گانه  سه 

نظام ابالغ کردند.

اشتغال 21 درصدی مهارت آموختگان 
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای اصفهان

 رکود
 بازار فرش را بیچاره کرده است 

 افتتاح6 طرح عمران شهری
 شهرکرد در دهه فجر  

آزاد و مشارکت هاي مردمي  اداره موسسات کارآموزي  رییس 
اشتغال 21 درصد  از  اصفهان  استان  اي  و حرفه  فني  آموزش 
این  اي  وحرفه  فني  آزاد  هاي  آموزشگاه  آموختگان  مهارت  از 

استان خبر داد.
اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
مؤسسات  اداره  رئیس  نژاد  مصلي  حسین  اصفهان،  استان 
این  استان در تکمیل  آزاد و مشارکت هاي مردمي  کارآموزي 
خبر افزود: نظر به ضرورت و اهمیت ویژه مباحث اشتغال، این 
اداره کل اقدام به رهگیري وضعیت اشتغال مهارت آموختگان 
بخش غیردولتي نمود که در این فرآیند در نه ماهه سال جاري 
از 7 هزار و 197 نفر مهارت آموخته آموزشگاه هاي آزاد، یک 

هزار و 494 نفر جذب بازار کار شده اند.
مهارت  اشتغال  رهگیري  از  حاصل  نتایج  افزود:  وي 
شناساندن  در  بسزایي  تأثیر  غیردولتي،  بخش  آموختگان 
بیکاران  میزان  از  کاستن  در  آزاد  هاي  آموزشگاه  جایگاه 
را  تشویقي  و  حمایتي  قوانین  تصویب  امکان  و  بوده  جامعه 
فراهم کشور  گیري  تصمیم  مراجع  در  خصوصي  بخش   براي 

 مي نماید.

از  بسیاری  اکنون  اما  است  ایران  دستباف  فرش  قطب  اصفهان 
فروشندگان فرش دستباف دچار مشکالت دادوستد شدند و تغییر 
رییس  دایی،  محمود  وطن،  کیمیای  گزارش   اند.به  داده  شغل 
اصفهان  کرد:  اظهار  اصفهان  فرش دستباف  فروشندگان  اتحادیه 
قطب فرش دستباف ایران است و متأسفانه این بازار با رکود مواجه 
با  دارد.وی  ادامه  متوالی  سال  چهارمین  برای  روند  این  و  شده 
افزود:  اینکه 80 درصد فرش اصفهان، فرش صادراتی است،  بیان 
در حال حاضر خریدار برای فرش دستباف اصفهان وجود ندارد و 
بازار با تعطیلی مواجه شده است.رئیس اتحادیه فروشندگان فرش 
دستباف اصفهان با بیان اینکه بیشتر مغازه ها و حجره های فرش 
دستباف اصفهان تعطیل شده اند، تصریح کرد: اکنون بسیاری از 
فروشندگان فرش دستباف دچار مشکالت دادوستد شدند و تغییر 

شغل دادند.
وی با اشاره به راهکار خروج از رکود در بازار فرش دستباف گفت: 
راهکار آن تبلیغ فرش ایرانی توسط دولت در خارج از کشور و جذب 
گردشگر از کشورهای ثروتمند است چراکه اکنون گردشگرانی که 
به  قادر  از کشورهای ضعیفی هستند که  به ما مراجعه می کنند 

خرید فرش دستباف ایرانی و اصفهانی نیستند.

دهه  با  همزمان  شهری  عمران  طرح   6 افتتاح  از  شهرکرد  شهردار 
مبارک فجر در این شهر خبر داد.

نشست  در  دهکردی  غالمیان  نوراهلل  وطن؛  کیمیای  گزارش   به 
عمرانی شهرداری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: افتتاح فاز دوم و سوم مسیل 15 خرداد، پل مهدیه، ساختمان 
پلیس پایانه آزادی، پارک امامزاده سید محمد )ع( مشهور به سلطان 
سبزپوش، فاز نخست محوطه سازی آرامگاه شهدای گمنام و مناسب 
سازی معابر جهت استفاده افراد کم توان در شهرکرد را طرح های 
گفت:  کرد.وی  بیان  امسال  فجر  مبارک  دهه  در  برداری  بهره  قابل 
برای اجرای این پروژه ها افزون بر 27 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
استانی و داخلی شهرداری شهرکرد هزینه شده است.غالمیان، با اشاره 
به اهتمام و تالش شبانه روزی شهرداری شهرکرد برای ارائه خدمات 
بهتر به شهروندان و حل مشکالت شهر، ابراز امیدواری کرد: با افتتاح 
این طرح ها، زمینه برای ارتقاء سطح رضایتمندی مردم از خدمات این 
شهرداری فراهم شود. به گفته وی؛ برگزاری و مشارکت در آیین های 
و  زیباسازی  بندی،  آذین  و  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت 
فضاسازی معابر شهری از دیگر برنامه های شهرداری شهرکرد در سی 

و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است.

تدوین برش استانی اقتصاد مقاومتی در یزد احداث تقاطع غیرهمسطح افوس 



باحضور نویسنده سریال

»کیمیا« در اصفهان نقد می شود
کافه  کیمیای وطن: دومین نشست زمستانه   
»کیمیا«  تلویزیونی  مجموعه  بررسی  به  نقد 
به  کیمیا  قسمتی   110 مجموعه  می پردازد. 
که  است  ماه  چند  افشار«  »جواد  کارگردانی 
این  می شود.  پخش  سیما  دوم  شبکه  از 
درباره  داستانی  روایت  به  پربازیگر  مجموعه 
حوادث  حاشیه  در  که  می پردازد  خانواده ای 

دوران  و  جنگ  خرمشهر،  فتح  انقالب،  اسالمی،  انقالب  از  پیش 
کافه  خ می دهد. برنامه  پس از آن قرار می گیرند و مسایلی برایشان ر
بررسی این مجموعه  را به نقد و  نقد دومین نشست زمستانه خود 
این  فیلمنامه  نویسنده  حضور  با  که  داده  اختصاص  تلویزیونی 
»وحید  دکتر   همچنین  می شود.  برگزار  بهبهانی نیا«  »مسعود  اثر، 
مهمانان  دیگر  از  اصفهان  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  قاسمی«، 
در این نشست است. عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این 
برنامه روز 4 بهمن ماه از ساعت 18:30 به سالن همایش های کتابخانه 

کنند. گلدسته مراجعه  مرکزی اصفهان واقع در خیابان باغ 

تا 15 بهمن ماه؛

جشنواره »وقف چشمه همیشه جاری« 
تمدید شد

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  وطن:  کیمیای 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  اداره 
از تمدید چهارمین جشنواره سراسری »وقف 
گزارش  به  داد.  خبر  جاری«  همیشه  چشمه 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  عمومی  روابط 
المسلمین حسن  و  اصفهان، حجت االسالم 
درخواست  دلیل  به  داشت:  اظهار  امیری 

چشمه  »وقف  سراسری  جشنواره  چهارمین  در  شرکت کنندگان 
همیشه جاری« این جشنواره تا 15 بهمن ماه تمدید شد.

همیشه  چشمه  »وقف  جشنواره  امسال  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی   
که هر استان یک موضوع  جاری« در 8 استان مختلف برگزار می شود 
کل اوقاف و امور  کند. معاون فرهنگی و اجتماعی اداره  را برگزار می 
قسمت  راستا  همین  در  افزود:  ادامه  در  اصفهان  استان  خیریه 
کتاب،  کوتاه،  بلند، داستان  که شامل داستان  این جشنواره  ادبی 
اصفهان  میزبانی  به  است  ادبی  پیامک  و  نثر  خاطره،  پایان نامه، 
که به دلیل استقبال شرکت کنندگان و همچنین زیاد  برگزار می شود 
که قرار بود در  کاری دبیرخانه جشنواره، این جشنواره  بودن حجم 
پایان دی ماه برگزار شود تا 15 بهمن ماه تمدید شد. حجت االسالم 
کرد: ایجاد زمینه الزم برای  و المسلمین حسن امیری در ادامه بیان 
عمل به سنت حسنه وقف در سطوح مختلف جامعه، آشنایی مردم 
و واقفین عزیز و استفاده از ظرفیت های تاثیرگذار و ماندگار فرهنگی و 

هنری از جمله دستاوردهای برگزاری این جشنواره است.

گشتی در اخبار

فراخوان جشنواره عکس 
دست های مهربان منتشر شد

کیمیای وطن : فراخوان نخستین جشنواره ملی عکس دست های 
مهربان منتشر شد. جشنواره عکس »دست های مهربان« با هدف 
کودکان در معرض آسیب  مصون نگه داشتن خانواده ها و به ویژه 
همت  به  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  معضالت  از  جامعه 
توجه  با  شد.  خواهد  برگزار  مهربان  های  دست  نیکوکاری  بنیاد 
که در صدر آن ها  به اهداف بنیاد نیکوکاری دست های مهربان 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، حمایت از ایتام و همچنین 
کمک به قشر در معرض آسیب جامعه است، موضوعات جشنواره 
کودکان  در معرض آسیب  و  در چهار بخش زنان سرپرست خانوار، 
کار، کودکان ناتوان جسمی و ذهنی، کودکان  آسیب  دیده )کودکان 
و   بخشندگی  و  مهربانی   ،)... و  نیازمند  و  تحصیل  از  بازمانده 
کسب  نیکوکاری تعیین شده است. عالقه مندان می توانند جهت 
اطالعات بیشتر درباره این جشنواره به آدرس dmngo.ir  مراجعه 
یا با شماره تلفن های 03133393294 /  03133393295 تماس 

حاصل کنند.

 » شهرداد روحانی« 
در اصفهان می نوازد

کیمیای وطن: کنسرت موسیقی شهرداد روحانی برای نخستین بار 
کنسرت در  6 بهمن  گفتنی است، این  در اصفهان برگزار می شود. 
ماه از ساعت 19 و در تاریخ 7 بهمن ماه در دو سانس 18 و 20:30 
اجرا می شود. عالقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت به سایت 
مراسم  است،  ذکر  شایان  کنند.  مراجعه   www.navayemehr.ir
جشن امضای آثار با حضور این هنرمند نیز در روز دوشنبه 5 بهمن 
چهارباغ  در  واقع  دیجیتال  فرهنگ  فروشگاه  در  ساعت 19  از  نیز 

عباسی، خیابان سید علی خان برگزار  می شود.

خبرگزاری برون مرزی صداوسیما 
راه اندازی می شود

پایگاه خبری »پارس تو دی« که به عنوان خبرگزاری صوت و تصویر 
راه اندازی  فجر  دهه   است،  شده  معرفی  صداوسیما  برون مرزی 

می شود. 
با  پایگاه خبری جدید »پارس تو دی«  لوگوی  از  مراسم رونمایی 
این  رادیوهای  مدیران  و  صداوسیما  برون مرزی  معاون  حضور 
لوگوی  از  رونمایی  مراسم  در  اخگری  دکتر  شد.  برگزار  معاونت 
این خبرگزاری  راه اندازی رسمی  از  تودی  پارس  جدید خبرگزاری 
رادیوهای  در  »هم افزایی«  بر  کید  تا با  و  داد  خبر  فجر  دهه  در 
زنده  زبان   30 با  خبری  پایگاه  دی«  تو  »پارس  افزود:  برون مرزی 
می شوند.  تجمیع  هم  با  اینترنتی  دامنه  یک  بر  که  دنیاست 
دی«  تو  »پارس  خبری  پایگاه  جدید  اتفاق  برون مرزی،  معاون 
گفت: امروز مدل رسانه ای  را مدل جدید رسانه ای آن دانست و 
کثریت غالب است  متفاوت از دیروز است و »نیومدیا« یا رسانه نو ا
و رسانه های مطرح در جهان هم به جای صرفا پخش فرکانسی، 
روی  Social media اجتماعی  رسانه  ظرفیت،  از  استفاده   به 

 آورده اند.

دامون رشیدزاده
از  که  افزون تکنولوژی حتی لحظه ای هم نیست  گسترش روز  با 
اخبار پیرامونمان یا بهتر بگوییم از سراسر جهان بی خبر باشیم.  
از حادثه ای در یک روستای دورافتاده  برهم زدن  در یک چشم 
خ داده  که دقایقی پیش در  همین نزدیکی ها ر کوادور تا اتفاقی  ا
کاربردی  با خبر می شویم؛ اما در میان این انبوه اطالعات مفید و 
به  نیز  غیراخالقی   یا  غیرضروری  اطالعات  میزان  همان  به  شاید 

مدد تکنولوژی پیش چشممان ظاهر می شود. 
سرگرمی های  از  یکی  مشهور  افراد  خبرهای  و  عکس ها  انتشار 
حجم  گزارش ها  از  بسیاری  اساس  بر  است.  مردم  از  بسیاری 
زیادی از خبرهای داغ و پر بیننده را همین دست خبرها تشکیل 
می دهد. در نگاه اول اینکه شما هنرمند یا ورزشکار یا هر فردی را 
کارهای او با خبر شوید نکته  کنید و از  که به آن عالقه مندید دنبال 
به  ورود  و  بوی شایعه  و  رنگ  این خبرها  وقتی  اما  نیست؛  بدی 
حریم خصوصی می گیرد، دیگر نمی توان نکته مثبتی را در آن دید. 

سلفی با مرگ
متاسفانه در سال های اخیر این موضوع به حدی گسترش داشته 
چهره های  از  یکی  است  کافی  نیست؛  مثال  زدن  به  نیازی  که 
مشهور دچار بیماری شود تا سیلی از عکس های او در حالت های 
بین  این  در  کند.  پر  را  جامعه  فضای  تمام  مناسب  چندان  نه 
به پیامدهای منفی  اغلب رسانه های رسمی هم بی توجه  حتی 
که تحت عنوان آخرین  انتشار چنین عکس هایی، برای خبرهایی 
از  می شود،  منتشر  شناخته شده  چهره  یک  جسمی  وضعیت 

دوست  انسانی  هیچ  مسلما  که  می کنند  استفاده  عکس هایی 
ندارد نزدیکانش را در آن حالت ببیند.  با اینکه بارها این عمل از 
و...  هنری  ورزشی،  دینی،  شاخص  چهره های  از  بسیاری  سوی 
گویا گوشی بدهکار این حرف ها  گرفته است، اما  مورد نکوهش قرار 
باشیم،  اتفاقات  این  شدن  کم  شاهد  اینکه  جای  به  و  نیست 

روزبه روز بر حجم چنین عکس ها و خبرهایی افزوده می شود. 
تجاوز به حریم خصوصی 

گردش آزاد  بدون شک انتشار چنین عکس هایی هیچ ارتباطی به 
گرفتن بدون اجازه چنین تصاویری و انتشار آن ها  اطالعات ندارد و 
که  کنجکاوی ها و خودنمایی هایی است  بیش از هر چیز ناشی از 

دستمایه اش تجاوز به حقوق و حریم خصوصی اشخاص است. 
کامبیز نوروزی استاد حقوق ارتباطات در این باره می گوید: وقتی 
که فردی دچار بیماری شده و حال او وخیم  گفته می شود  در خبر 
است، به تبع خواننده این خبر، از بدی حال آن فرد مطلع می شود 
که تصویر  کند؛ اما زمانی  و شاید حتی وضعیت جسمی او را تجسم 
به  و مخاطب  با شرایط جسمانی اش منتشر می شود  فرد  همان 
طور مستقیم با تن بیمار، رنجور و آسیب دیده او مواجه می شود، 
هم دل آزار است و هم ممکن است با شأن و شئون آن بیمار سازگار 
توجه  و  دقت  می باید  عکس  انتشار  در  دلیل  همین  به  نباشد. 

فراوانی در رسانه ها صورت بگیرد.
فرهنگ سازی یا برخورد قانونی

کننده این گونه  اینکه چه برخوردهای قانونی باید با افراد منتشر 
کشور پیش بینی شده و شاهد  عکس ها و خبرها شود، در قانون 

مهم  نکته  اما  بوده ایم؛  افراد  دست  با  هم  قاطعی  برخوردهای 
فرهنگ سازی در این زمینه است. وقتی بیننده این خبرها خود 
نزند  چنینی  این  خبرهای  و  عکس ها  مجدد  انتشار  به  دست 
کثر  ا در  که  صفحات  اینگونه  بستن  و  کردن  گزارش  امکان  از  یا 
کند، به خودی خود با  شبکه های مجازی موجود است استفاده 

کاهش این پدیده ناهنجار روبه رو خواهیم شد.
  همان طور که بسیاری از بزرگان گفته اند برای اصالح جامعه باید اول از 

کنیم. خودمان شروع 

خط قرمز حریم خصوصی چهره ها کجاست؟

سلفی با حریم خصوصی 

سیری در دنیای خرب 
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سید محمد هادی رضوی یکی از تهیه کنندگان 
این  موسیقی  آلبوم  کرد  اعالم  »شهرزاد« 
مجموعه شامل موسیقی قسمت پنجم به بعد 

و قطعات محسن چاوشی می شود.
تولید  هزینه های  اینکه  به  اشاره  با  رضوی   
ویژه  الف  آثار  هزینه  نصف  مجموعه  این  شده 
خصوصی  بخش  در  ما  گفت:  است،  تلویزیون 
گر  فعالیت می کنیم و برای پول ارزش قائلیم؛ ا
که باید  ببینیم پنج قسمت پخش شده آنطور 

شورای  هم فکری  با  نمی کند  راضی  را  مردم 
می کنیم؛  امتحان  را  دیگری  راه  تصمیم گیری 
خ  ر موسیقی  بخش  در  که  اتفاقی  همان  مثل 
فردین  هنرمندانه  و  قوی  کار  علی رغم  و  داد 
که  آنطور  مردم  قربانی،  علیرضا  و  خلعتبری 
چاووشی  محسن  و  نگرفتند  ارتباط  باید 

جایگزینشان شد. 
کید بر اینکه هیچ دلخوری  کننده با تا این تهیه 
پیش  قربانی  و  خلعتبری  با  فیلم  عوامل  بین 
نیامده بود، ادامه داد: حضور محسن چاووشی 
کرد و بالطبع در فروش  کار را تاثیرگذارتر  فضای 

هم تاثیر بسزایی داشت.
 با اینکه برخی شایعاتی مبنی بر دلخوری و جدا 
کردند، اما به هیچ  شدن این دو هنرمند مطرح 

وجه این موضوع صحت ندارد. 
و  می افتد  اتفاق  دنیا  جای  همه  در  تغییرات 
این  مخاطب  سلیقه  به  احترام  خاطر  به  کامال 

جریان به سمت دیگری پیش رفت.

»شاهکار مادری« به تاالرهنر می رود
کیمیای وطن: اولین نشست علمی تخصصی »شاهکار مادری«  از سوی مرکز تخصصی بانوان آفتاب 
تخصصی  مرکز  سوی  از  علمی تخصصی،  نشست  نخستین  عنوان  به  نشست  این  می شود.  برگزار 
کید  بانوان آفتاب و با عنوان » شاهکار مادری« برگزار می شود. هدف از برپایی این برنامه در ابتدا تا
که  بر اهمیت جایگاه مادری در خانواده و شکل گیری مناسبات فردی و اجتماعی اعضای آن است 
یا در  می تواند در صورت تخریب این جایگاه مهم، دستخوش مسایلی نامطلوب و خطرساز شود 
که  گاهی از آن و پرداختن به آن موجب رشد و شکوفایی یک خانواده شود. این نشست  صورت آ
با مشارکت آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان برگزار می شود، با حضور دکتر عذری اعتمادی، مدیر 
بانوان  ویژه  مشاوره،  ارشد  کارشناس  سوادکوهی،  رعنا  و  اصفهان  دانشگاه  خانواده  و  زنان  گروه 
ساعت14  از  ماه  بهمن   5 تاریخ  در  مادری«  شاهکار   « نشست  است.  شده  ریزی  برنامه  فرهنگی 
برگزار  رفاه  فروشگاه  جنب  الله،  میدان  در  واقع  اصفهان  هنر  تاالر  محل  در  بعدازظهر  دقیقه  و 30 
گواهی حضور در برنامه از جمله برنامه های این نشست  کلیپ، اجرای تئاتر و ارایه  می شود. پخش 
حاصل تماس   34468112 شماره  با  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان   است. 

کنند.  

رییس حوزه هنری یزد از برگزاری دوره های آموزش داستان نویسی ویژه  
کوچک زاده  محمدصادق  داد.  خبر  یزد  در  علمیه  حوزه های  طالب 

ادبی  آفرینش های  واحد  داشت:  اظهار 
تحقق  راستای  در  یزد  هنری  حوزه 
زودی  به  خود،  تولیدی  ـ  آموزشی  اهداف 
تخصصی  آموزش  کارگاه های  و  دوره ها 
در  و  خاص  رویکردی  با  را  داستان نویسی 
علمیه   حوزه های  طالب  برای  ویژه  قالب 
بیان  با  وی  کرد.  خواهد  برگزار  استان 
اینکه در این طرح به نویسندگی به عنوان 
علومی  همچنین  فضیلت  و  مهارت  یک 
کاربردی و تبلیغی نگاه شده است، افزود: 
یک  نویسندگی  ماهیت  اینکه  به  توجه  با 
است،  طوالنی  و  مستمر  تالش  با  مهارت 
در  بلندمدت  طرح  این  اجرایی  دیدگاه 

قالب دوره های مهارت افزایی، نویسندگی،داستان نویسی،  ابزارشناسی، 
روایت شناسی،   روش شناسی، ویراستاری و سایر موضوعات متناسب با 
نیاز و خواسته  مخاطبان تعریف و ارایه می شود. رییس حوزه هنری یزد 
عنوان کرد: بررسی جایگاه داستان در متون مقدس، متون تبلیغی، کتب 
مذهبی و اخالقی و جایگاه آن در تعمیق و تغییر تفکر و لزوم استفاده از 
کارکرد داستان و آفرینش های ادبی برای انتقال پیام به مخاطب و انتشار 

آثار ارزشمند ادبی از محورهای اصلی این طرح است.
کوچک زاده ادامه داد: این دوره به صورت هفتگی برگزار خواهد شد و   

مخاطب به طور علمی و عملی آموزش های الزم را فرا می گیرد. وی، مجهز 
ادبیات،  و  داستان  تبلیغی  ابزار  و  نویسندگی  فضیلت  به  طالب  شدن 
با  داستان نویسانی  پرورش  و  اثر  تولید 
محوریت دینی و انقالبی، ثبت و نگارش 
زندگی  سبک  مانند  ارزشی  موضوعات 
بزرگان و  و  طلبگی، سبک زندگی علما 
بازخوانی آثار ادبی آن ها، معرفی منابع 
داستان نویسان  برای  مناسب  و  موثق 
در  داستان نویسی  جریان  تقویت  و 
نویسندگان  آماده سازی  استان، 
داستان  جشنواره   در  حضور  برای 
مجموعه  تولید  و  کشور  سراسر  طالب 
از  را  هدفمند  و  فاخر  داستان های 
مهم ترین اهداف این دوره ها برشمرد. 

حضور  با  دوره ها  این  وی،  گفته  به 
نویسندگان برجسته و مطرح استان از جمله حجج اسالم مظفر ساالری، 
رییس  برگزار خواهد شد.   ... و  حسین فالح زاده، سیدمحمد حسینی 
حوزه هنری یزد افزود: طالب و روحانیون تا دهم بهمن ماه سال جاری 
حوزه  به  آموزشی  دوره  این  در  شرکت  و  نام نویسی  برای  دارند  فرصت 
کوچه آزادی مراجعه  کاشانی،  هنری یزد واقع در ابتدای خیابان آیت اهلل 
پایگاه اطالع رسانی حوزه  از طریق  بیشتر  کسب اطالعات  برای  یا  کنند 
هنری یزد به نشانی www.artyazd.ir )بخش واحد آفرینش های ادبی( 

کنند. کنند یا با شماره تلفن 36231400 داخلی 25 تماس برقرار  اقدام 

اثری  عنوان  شیخ«،  برای  »فرصتی 
بهاءالدین  شیخ  زندگی  که  است  داستانی 
محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی 
دانشمند به نام دوره  صفوی را در قالب داستانی 
که در سال  و با بیانی شیوا روایت می کند. این اثر 
کامران پارسی نژاد  و از سوی این  1377 به قلم 
کنون برای بار دوم و با  دفتر منتشر شده بود، ا

ویراستاری جدید راهی بازار نشر می شود.
کتاب هشتمین جلد از مجموعه  »مفاخر   این 
که دفتر نشر فرهنگ اسالمی آن را  ایران« است 
بزرگان تمدن  ساز به نسل  این  با هدف معرفی 

کرده است.   جدید منتشر 
شیخ بهایی حکیم، منجم، ریاضی دان، معلم، 
خ، داستان نویس، عارف و دانشمند  معمار، مور
که  است  هجری  یازدهم  و  دهم  قرن  نامدار 
با  مصادف  میالدی    2009 سال  در  یونسکو 
علم  به  وی  خدمات  پاس  به  و  نجوم  سال 
مفاخر  فهرست  در  را  وی  نام  ستاره شناسی، 

شیخ االسالمی  منصب  که  او  کرد.  ثبت  ایران 
پایتخت را در دربار شاه عباس بزرگ مقتدرترین 
 75( عمر  آخر  تا  سالگی   53 از  صفوی،  شاه 
مدح  به  هیچ گاه  داشت،  عهده  بر  سالگی( 
از  تا  بود  صدد  در  همیشه  و  نپرداخت  شاهان 
کتاب  کند.  قدرت آن ها به سود مردم استفاده 
»فرصتی برای شیخ« در 208 صفحه و به صورت 
نشر  دفتر  فروشگاه های  در  زودی  به  مصور 

فرهنگ اسالمی ارایه می شود.

تهیه کننده سریال شهرزاد :

اختالفی با خلعتبری و قربانی نداریم
در 208 صفحه

داستان زندگی شیخ بهایی منتشر شد

برگزاری جشنواره »بازی های هوایی« در باغ فدک
کیمیای وطن: اولین جشنواره »بازی های هوایی«، 16 و 23 بهمن ماه در مجموعه تفریحی باغ 

فدک برگزار می شود.
کودکانشان در بهمن ماه   این جشنواره با هدف ایجاد فضایی شاد و مفرح ویژه والدین به همراه 
با  جاری برنامه ریزی شده است. آشنایی با ساخت موشک آبی و میکروگالیدر و اجرای مسابقه 
کودک و نوجوان، ساخت منجنیق و  کنندگان، اجرای مسابقه بشقاب پرنده ویژه  حضور شرکت 
کاغذی و اجرای مسابقه فریزبی )پرتاب شی( از جمله برنامه های  کوچک و هواپیماهای  انواع بالن 
ارایه  شهروندان  به  متنوع  غرفه های  برپایی  قالب  در  که  است  جشنواره  این  تفریحی  و  آموزشی 
می شود. جشنواره »بازی های هوایی« از سوی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک در قالب دو 
برنامه 16 و 23 بهمن ماه از ساعت 9 صبح در محل بازار سرپوشیده فدک ویژه عموم شهروندان 

برگزار می شود. 

رییس حوزه هنری یزد:
دوره آموزشی داستان نویسی برای طالب یزد برگزار می شود

»آشنایی با اندیشه امام خمینی )ره(« در اصفهان
سوی  از   » )س(  خمینی  امام  سیره  و  اندیشه  با  آشنایی   « مجازی  آموزش  دوره   : وطن  کیمیای 
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی)ره( برگزار می شود. مسئول روابط عمومی موسسه 
گفت: موسسه تنظیم و نشر آثار امام  تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( با اعالم این خبر 
خمینی )ره( اصفهان در راستای وظیفه قانونی و خطیر خود مبنی بر افزایش بصیرت جامعه نسبت 
به آرا و افکار بنیانگذار انقالب اسالمی و در آستانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  آینده نگری  و  توسعه  پژوهش های  و  آموزش  مدیریت  همکاری  با 
خمینی  امام  سیره  و  اندیشه  با  »آشنایی  مجازی  آموزش  دوره  برگزاری  به  اقدام  اصفهان  استان 
کارکنان خدوم دستگاه های اجرایی استان قادر  کلیه مدیران و  کرده است. بیات افزود: لذا  )س( « 
خواهند بود در هر زمان و مکان با مراجعه به سامانه www.imam-khomeini-isf.ir   ثبت نام و 
گواهی پایان دوره از سازمان  گذاراندن دوره 20 ساعته ، با آزمون های مجازی و دریافت  نسبت به 
تا 15  کثر  که حدا کسانی  یادآور شد:  اقدام نمایند. وی همچنین  برنامه ریزی اصفهان  و  مدیریت 
گزراندن دوره را نیز دریافت گواهی   بهمن 1394 اقدام به  ثبت نام نمایند، می توانند تا پایان سال 

کنند.  

چاپ جدید »مجالس تعزیه« منتشر شد
کتاب  بازار نشر شد. در معرفی این  با تدوین حسن صالحی راد وارد  تازه »مجالس تعزیه«  چاپ 
عنوان شده است: اشعار این تعزیه نامه ها ترکیب و تلفیقی است از نسخه های تعزیه های تهران 
از  یک  هر  ساختی  شکل  در  که  محّلی  ادب  و  فرهنگ  ویژگی های  با  دیگر،  جاهای  و  طالقان  و 
و  ساده  کلی  به طور   اشعار  این  اما  پیداست.  اشعار  مضامین  و  ترکیبات  و  کلمات  و  تعزیه نامه ها 
عامه فهم است؛ با این همه، برخی از آن ها از حیث آرایه های ادبی و صور خیال چندان استادانه و با 
مهارت سروده شده اند که با بهترین نمونه های شعر فارسی پهلو می زنند. تعزیه نامه ها بخش بزرگی 
از ادبیات نمایشی ما را در فرهنگ عامه شکل می دهند و سهمی از میراث اجتماعی - فرهنگی 
کتاب  مردم جامعه های شهری و روستایی ما هستند. چاپ چهارم جلد اول و چاپ سوم جلد دوم 
»مجالس تعزیه« در شمارگان هزار نسخه و با قیمت 48 هزار تومان از سوی انتشارات سروش منتشر 

شده است.

گهی مزایده  آ
کالسه  ونده  پر خصوص  در  اصفهان،  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه 
4751/94 ش ج / اول له حسن علی ملک علیه خالد امیر یوسفی به آدرس اصفهان - خ شیخ 
راه  وکالء کوچه شهید نقوی کوچه شهید شهری -  صدوق شمالی - 200 متر مانده به چهار
ینه های   اولین کوچه - 2 متر سمت راست آخر کوچه درب سمت راست با عث محکوم به هز
 ( پراید  و  در به شرح یک دستگاه خو توقیفی  اموال  یال  ر  54/249/197/000 مبلغ  به  اجرایی 
سواری( به شماره انتظامی 967ی51 ایران-13 که توسط اداره راهنمایی و رانندگی به شماره 
نوع  و -  در توقیف گردیده است. مشخصات فنی خو 64696/35743771 مورخ 94/9/3 
 )8813/1234044  ( موتور  شماره   1384 مدل   ، طلسی  ا  آبی  رنگ   ، پراید  -سیستم  سواری 
یک و جلو وعقب سالم و از نظر ظاهری خوب می باشد  شماره شاسی 84584962 اتاق فابر
سالم  داشبرد  و  ها  صندلی  وکش  ر باشد.3-  می  مستعمل  ولی  سالم  یبکس  گیر موتور   -2
و  جلو  های  الستیک   -5 دند  بو سالم  ها  آینه  و  جانبی  و  عقب  و  جلو  های  شیشه   -4 دنه  بو
ویت شد ولی کارت پالک و سند برابر استعالم  عقب 70درصد سالم هستند 6- بیمه نامه ر
و  در از شماره گذاری بنام آقای خالد امیر یوسفی می باشد/ نتیجه کارشناسی و قیمت خو
و به مبلغ هشتاد و دو میلیون  در ، اتومبیل فوق با توجه به نوع و سیستم و مدل و رنب خو
یک از طرفین قرار  یابی و اعالم می گردد/ که مورد اعتراض هر ز یال ار یال 8/2000/000/000 ر ر
نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 94/11/27 در ساعت 94/10 صبح در 
راه وکالء می باشد کاسبین  محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی، چهار
یز ده درصد او مبلغ پایه به شماره حساب 217135020500  شرکت در مزایده می توانند با وار
ین  تر بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باال
قیمت برنده مزایده خواهد شد. شماره: 30083/م الف مدیر اجرای احکام مجتمع شماره 

یک شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یخی   مر آقای  وکالت  با  بخش  نوید  علیرضا  خواهان   805/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
امیدی  مهمدی  طرفیت  به  مطالبه  به  و  در استردادخو قرارداد  فسخ  بر  مبنی  دادخواستی 

به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   5/30 ساعت   94/12/4 .مورخه  است  ده  نمو نژادتقدیم 
خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
وی مدرسه  وبه ر از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - ر قبل 
نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   3 شعبه   - اصفهان 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم 
اختالف حل  26شورای  شعبه  دفتر  مدیر  الف  30072/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ   مقتضی 

 اصفهان

گهی ابالغ رای آ
ونده 94-827 شماره دادنامه: 1400مورخ 94/8/3 مرجع رسیدگی شعبه8 شورای  کالسه پر
خ   - طالقانی  خ  اصفهان  حسن  زند  فر محمدی  پور  حامد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل 
با  المکان  مجهول  آدرس:  احمد  زند  فر مجتبایی  جعفر  خوانده   9 پ  مظاهری  کوچه   - جلفا 
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  ونده و نظر عنایت به  محتویات پر
زند حسن  آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای قاضی شورا  دعوی حامد پور محمدی فر
فقره   2 وجه  یال  ر میلیون  چهل  مبلغ  مطالبه  بخواسته  احمد  زند  فر مجتبایی  جعفر  بطرفیت 
حواله به شماره 1-942281 2- 942282 مورخ 94/3/12 مورخ 94/4/12 عهده موسسه مالی 
در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با   - قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به  مهر  اعتباری  و 
ظهور  که  مهر  اعتباری  و  مالی  موسسه  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید 
خوانده  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحاق  و   خوانده  ذمه  اشتغال  در 
در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا ء نماید ابراز 
نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
ینه های  یال بابت اصل خواسته و هز بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ر
تقدیم  تادبه  و  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  210/000/ و  آگهی  نشر 
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی  یخ 94/5/15 تا تار دادخواست از تار
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 

د.شماره: 30082/م  وز پس از ابالغ قابل واخواهی مرجع خواهد بو صادره غیابی وظرف 20ر
الف قاضی شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای آ
شماره  اصفهان  اختالف  حل  شورای   31 شعبه  رسیدگی  مرجع   564-94 ونده:  پر کالسه 
د  محمو  - اصفهان   - آبادی  ملک  عباسی  مختار   : خواهان   94/8/3 مورخ   841  : دادنامه 
یماه الری نژاد2-  آباد - خ گچ - سنگبری نسیم 09131310684 خوانده/ خواندگان : 1- فر
وی پل شهرستان مجموعه مسکونی خواسته  وبر نژاد اصفهان مشتاق سوم  ر یناز الری  فر
به شماره 902002/770659مورخ 94/4/25  رفاه کارگران  بانک  فقره چک  مطالبه وجه یک  
اختالف  حل  شورای   31 شعبه   94/9/7 یخ  تار به  المکان  مجهول  میلیون  پنجاه  مبلغ  به 
می  نظر  تحت  و  مفتوح   564-94 کالسه  ونده  پر است  تشکیل  یر  ز کننده  امضاء  تصدی  به 
ونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی  باشد. با مالحظه اوراق و محتویات پر
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوی مختار عباسی ملک آبادی 
میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  بخواسته  نژاد  الری  یناز  فر نژاد2-  الری  یماه  فر  -1 طرفیت  به 
 94/4/25 مورخ   902002/770659 شماره  به  سفته   / چک  فقره  یک  بابت  یال  ر  50/000/000
به  ثانوی  و  کننده  صادر  بعنوان  اولی  تادیه  خیر  تا  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز انضمام  به 
اظهارات  استماع  و  ونده  پر اوراق  برسی  با  شورا  دادخواست  شرح  به  نویس  ظهر  عنوان 
وحه نداشته اند دعوی را ثابت تشخیص و به  طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی مطر
قانون تجارت   و مواد 310،313  آئین دادرسی مدنی  قانون  استناد مواد 519،515،522،198 
به  حکم   کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیات   1369/7/10-526 شماره  وبه  ر وحدت  رای  و 
یال 50/000/000 بابت اصل  محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ر
 94/4/25 سفته   / چک  رسید  سر  از  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز همچنین  و  خواسته 
از  پس  وز  ر  20 مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در 
عمومی  محاکم  در  تجدید  قابل  وز  20ر ظرف  سپس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ 
 دادگستری اصفهان می باشد/ شماره:30081/ م الف قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف

 اصفهان

دادنامه
شماره   1394/10/10 تنظیم:  یخ  تار  9409976825301286 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940562 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986825300497 ونده:  پر
نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 9409986825300497شعبه 
زند علی به نشانی  یزی فر شماره 9409976825301286 خوا هان: آقای مسیح عبداله زاده ر
ترابری  قسمت  مبارکه-  فوالد  مجتمع  ارتش-  خ  ابتدای   - نظامی  حکیم  راه  سه  اصفهان- 
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک3. مطالبه خسارت دادرسی 
آقای  بطرفیت  علی  زند  فر یزی  ر زاده  عبداله  مسیح  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
بابت  یال  ر میلیون  دوازده  و  یکصد  مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  ده  پو خادمیان  اصغر 
و  دادرسی  ینه  هز خسارت  انضمام  به   13/3/94 مورخ  شماره732117  به  چک  فقره  یک 
و مالحظه  ونده  پر به محتویات  با عنایت  دادگاه  تقدیمی  به شرح دادخواست  تادیه  تا خیر 
بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  چک  مصدق  نوشت  و  ر و  تقدیمی  دادخواست 
قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده  به  و نظر  محال علیه 
و در برابر دعوی خواهان ایراد دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید 
و  و ثابت تشخیص  وارد  را  از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان  خواهان که حکایت 
با اسناد به مواد 519و198و194 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و 
یه مجمع تشخیص مصلحت  تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفسار
یال بابت اصل  نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ر
یخ  تار از  تورم  بر مبنای نرخ  واقعی چک  زش  ار و  تادیه  تا خیر  به انضمام خسارت  خواسته 
پرداخت  و  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  اعالمی  بر اساس شاخص  زمان وصول  تا  چک 
یال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان  مبلغ سه میلیون و هشتصد هفتاد و پنج هزار ر
یخ ابالغ  قابل واخواهی  وز از تار صادر و اعالم می نماید... این رای غیابی و ظرف مهلت 20ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان  در این دادگاه و پس از آنتا 20ر

اصفهان است. 
اله حجت  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  ییس  ر الف  م   /30164  شماره: 

 طاهری



   اصغر قلندری:
تیم ملی زیر 23 سال ایران،  با چهره متفاوتی، برای دیداریک 
چهارم نهایی مسابقات مقدماتی المپیک 2016 ریو، به مصاف 

کرد. گذار  تیم ژاپن رفت و3 بر صفر بازی را وا
گروه A در مرحله  که با عنوان دومی  تیم ملی فوتبال امید ایران 
مقدماتی المپیک ریو، در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات  
زیر 23 سال آسیا برابر ژاپن قرارگرفته بود، بازی را با نتیجه 3 بر 
صفر به تیم ژاپن باخت تا حسرت صعود به المپیک  ریو 44 ساله 

شود.
با ترکیب محمدرضا اخباری، روزبه چشمی، محمد  ایران  تیم 
دانشگر، علی عبداهلل زاده، وحید حیدریه، مهدی ترابی، میالد 
و  کریمی  علی  ثاقبی،  شاهین  زاده،  نقی  علیرضا  محمدی، 
گذاشت  ارسالن مطهری قدم به میدان سرنوشت ساز تیم ژاپن 

کرد. و بازی را با برتری آغاز 
گلزنی   تیم ایران در همان دقایق آغازین بازی، چند موقعیت 
که ضربه سرکریمی در محوطه شش قدمی دروازه ژاپن   کرد  پیدا 
گلزنی را  کریمی هم فرصت  کمی اختالف به اوت رفت و علی  با 

از دست داد.
را در  ایران، ضد حمله  از تیم  کامل  با شناخت  که  ژاپنی ها  اما 
کار داشتند و به دنبال فرصت و موقعیت های مناسبی  دستور 
ضمن  آوردند.  درمی  اجرا  به  بسیارخوب  را  دفاعی  کار  بودند، 
اینکه یک دروازه بان تمام عیار و سرحال و قبراقی را درون دروازه 
که بارها ناجی تیم ژاپن شد. با این حال ژاپنی ها سعی  داشت 

کنترل و اداره بازی داشتند. در 

دو تیم با ارایه یک بازی منطقی وخوب، با ارزیابی هم به دنبال 
که در این بین سهم  کنند  روزنه ای بودند تا دروازه حریف را باز 
کپور سرمربی تیم ایران بیش از ژاپنی ها بود؛  گردان محمد خا شا
که سوار بر بازی شد و  اما از دقیقه 30 بازی، این تیم ژاپن بود 
یکبار هم دروازه ایران را با خطر مواجه ساخت. ولی این برتری 
گوشه محوطه  دوام چندانی نداشت و در دقیقه 36 مطهری  در 
گذاشتن مدافع پیش رو با  18قدم پا به  توپ شد و بعد از جا 
ج  کنار دروازه ژاپن به خار کم دقت توپ را با فاصله از  ضربه ای 
گلی صفرـ صفر  و بدل شدن  رد  نیمه نخست بدون  تا  فرستاد 

مساوی به پایان برسد.
اول وبا همان سبک و سیاق  نیمه  ترکیب  با  نیمه دوم دوتیم 
ودر  بازی  کنترل  با  داشتند  وسعی  کردند  آغاز  را  بازی  اولیه، 
اختیارگرفتن توپ و میدان، در فرصت های مناسب دروازه هم 
فراهم  ایران  اول  گل  برای  کنند. در دقیقه 56 همه چیز  باز  را 
که باید  بود و ضربه سر محمدی، تیرعمودی دروازه ژاپن را لرزاند 
دست  از  شانسی  بد  با  ایران  گل  موقعیت  جدی ترین  بگوییم 
از پشت  رفت. دو دقیقه بعد مطهری با شوت سهمگین خود 
کننده دروازه طلسم شده ژاپن  محوطه جریمه می توانست باز 

کمترین اختالف راهی اوت شد. کشان با  که توپ زوزه  باشد 
با  بودند،  ما  بازیکنان  از  سرتر  بدنی  قدرت  نظر  از  که  ژاپنی ها 
مشاهده حمالت پی در پی تیم قبراق ایران احساس خطر و کمر 
کردند و با سرعت بخشیدن به بازی  بند دفاعی خود را محکم تر 
تیم  بچه های  کردن  خسته  در  سعی  دقیق،  پاسکاری های  و 
ایران داشتند که باید اعتراف کنیم در دقایق پایانی موفق شدند 

علی رغم   اما  بپوشانند؛  عمل  جامه  خودشان  خواسته  این  به 
که از ضدحمالت به دست می آوردند و بارها نیز تا  فرصت هایی 
کردند تا به دروازه  پشت خط 18 قدم دروازه ایران پیش روی می 
که  ایران یورش ببرند، با دفاع خوب تیم ایران مواجه می شدند 

گرفته بود. گلزنی را از آن ها  با اجازه 
کرد  گلزنی پیدا  تیم ایران در دقیقه 77بازی بار دیگر موقعیت 
دریافت  را  توپی  داشت،  قرار  جریمه  محوطه  در  که  مطهری  و 
کمند دفاع مستحکم ژاپن  گذشتن از  کرد؛ ولی وقتی با مشکل 
کند به ناچارتغییرجهت داد وتوپ  نتوانست راهی به دروازه پیدا
کریمی را در  گوش راست دروازه ژاپن برد و با سانتری دقیق،  را به 
که ضربه سر این بازیکن هم با اختالف  گلزنی قرار داد  موقعیت 

بسیار ناچیزی از باالی دروازه ژاپن به بیرون رفت.
ژاپنی ها که عرصه را تنگ دیدند و احساس خطر کردند با پوشش 
دادن خط دفاعی، مانع از پیشروی مهاجمان تیم ایران شدند تا 
 این بازی حساس و سرنوشت ساز در وقت قانونی بدون گل به پایان

 برسد.
با شروع وقت اضافی اول و در دقایق اول بازی،  برتری با تیم 
ایران بود؛ اما در دقیقه 96، دفاع غافلگیر شده ایران روی توپی 
با  تا  تویوکاوا اجازه داد  به  ارسال شده بود،  از سمت راست  که 
گل او ل ژاپن را به ثمر برساند. ضربه سر دروازه ایران را فرو ریزد و 

بر   را  زیادی  گل، فشار  این  با دریافت  کپور  گردان محمد خا شا
پشت  مطهری  هم  دیگر  بار  یک  و  کردند  تحمیل  ژاپن  دروازه 
محوطه جریمه ژاپن صاحب توپ شد و با شلیکی سنگین، توپ 
را از باالی دروازه حریف به بیرون فرستاد. لحظه ای بعد دوباره 

مطهری  در محوطه 18 قدم دروازه ژاپن  با استپ ناقص از توپ 
ک و شجاع ژاپن  کنش عالی دروازه بان بیبا گرفت و با وا فاصله 
که با شهامت خود را روی توپ انداخت و مانع  روبه رو شدود 
گل  از زدن ضربه نهایی مطهری شد تا وقت اول اضافی با تک 

ژاپن به پایان برسد.
که  قدرت بدنی تیم ایران  در وقت  اضافی دوم، مشخص بود 
گاهی از ضعف  که بازیکنان پرانرژی ژاپن با آ تحلیل رفته است 
بدنی بازیکنان ایران، موفق شدند از این ضعف و خستگی تیم 
کا  گل مشابه نا ما سود ببرند و با ارایه یک بازی هجومی با دو 
جی ما در دقایق )108 و 110( نتیجه را سه بر صفر به سود خود 
کاخ آرزوی المپیکی شدن تیم امید ایران را بار دیگر فرو  کنند و 

بریزند.
مرحله  در  باخت  این  با  ایران  سال  زیر 23  تیم  ترتیب  این  به 
یک چهارم نهایی از صعود به مسابقات المپیک ریو باز ماند و 

حسرت المپیکی شدن تیم امید ایران 44 ساله شد.
کپور، سرمربی تیم امید ایران   سه تعویض دیرهنگام محمد خا
کریمی در دقیقه 87 به جای میالد محمدی،  با آوردن محسن 
احسان پهلوان در دقیقه 98 به جای علی عبداهلل زاده و میالد 
سودی  هم  ثاقبی  شاهین  جای  به   106 دقیقه  در  کمندانی 

کمکی نکرد.  نبخشید و به باخت تیم ایران 

باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان در حرکتی معنوی

به عیادت )پدرلیدرهای اصفهان( 
شتافت

کیمیای وطن : 
ترویج فرهنگ در  از  که در تمام محافل ورزشی صحبت  روزهایی  در 
اصفهان  ورزش  مسئوالن  که  دلمشغولی هایی  اوج  در  و  است  ورزش 
پیرامون این مهم دارند، به ابتکار و اهتمام حمید وزیرزاده دبیر انجمن 
نویسندگان، خبرنگاران ورزشی  نویس، عکاسان و تصویربرداران سیمای 
نمادین  حرکت  یک  در  سپاهان  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  اصفهان، 
معنوی فرهنگی و اقدامی خوب و پسندیده با جمعی از کارکنان باشگاه 
کرده  حاصل  اطالع  که  خبرنگارانی  و  ورزش  پیشکسوتان  سپاهان، 
بودند، با هماهنگی قبلی، عصر روز پنجشنبه اول بهمن ماه، به عیادت 
از حاج مهدی میرسعیدی معروف به » مهدی عربه«  شتافتند؛ با این 
کار موجبات خرسندی مردی را فراهم کردند که سالیان متمادی، یعنی 
که به ورزش به  ویژه فوتبال   قریب به 40 سال باعشق و عالقه خاصی 
گرما، درمیدا ن های مسابقات با عنوان »لیدر«  و  داشت، در سرما و 
رهبر هواداران  تیم  فوتبال سپاهان، با سردادن شعارهای خاص خود 
نظیر  »البته، بر ما معلوم است، سپاهان، همیشه قهرمان است، آی 
که همیشه، سپاهان  قهرمان  کاله« یا »خدا میدونه  کاله، آی بی  با 
داریم«  دوستت  بشی،  آخر  بشی،  اول  »سپاهان  همچنین  میشه«؛ 
دیدار  در  است.  داشته  سپاهان  تیم  پیروزی های  در  اساسی  نقشی 
باقری  حمید  مقام،  قایم  تابش  مسعود  میرسعیدی،  مهدی  ازحاج 
مدیر روابط عمومی، محمد برزمهری عضو هیئت مدیره و پیشکسوت 
قریشی  محمد  سپاهان،  باشگاه  ترابری  مدیر  ریاحی  سعید  فوتبال، 
پیشکسوت  چرخابی  حسین  سپاهان،  هواداران  کانون  عامل  مدیر 
مربیان فوتبال، سید عبداهلل هاشمی پیشکسوت عکاسان ورزشی )با 
کار عکاسی و آرشیوی با بیش از 4میلیون عکس( و تنی  سابقه 47 سال 
از  گزارشگران ورزشی سیمای اصفهان  از خبرنگاران، عکاسان و  دیگر 
جمله مهدی صالحی تهیه کننده برنامه های ورزشی، علیرضا صدرایی 
مجری توانمند صدا وسیمای مرکز اصفهان و امیر حسین رضی یکی از 
عکاسان جوان و با ذوق ورزشی به اتفاق دبیر  انجمن خبرنگاران استان 
اصفهان با حضور درخانه حاج مهدی میرسعیدی، درحرکتی انسان 
که بی نهایت مایه خشنودی  دوستانه، از وی عیادت به عمل آوردند 
این  آقا مهدی میرسعیدی» مهدی عربه« شد. در  وقوت قلب حاج 
کنده از مهر وعطوفت برگزار شد، مهندس  که در فضایی آ دیدار معنوی 
که خود از جمله بازیکنان  مسعود تابش قایم مقام باشگاه سپاهان، 
نخبه و خوش فکر و با تکنیک فوتبال سپاهان درسال های نسبتا دور 
بوده است  و سابقه نزدیک به 50 سال حضور در عرصه ورزش دارد، 
ضمن تجلیل از خدمات ارزشمند حاج آقا مهدی، اظهارداشت: احترام 
که  باید در  به بزرگان و پیشکسوتان ورزش ، نوعی وظیفه عبادی است 
گرفته شود؛ به همین خاطر امیدوارم ورزشکاران  تمام سطوح مد نظر 
گذاشتن به این  ما احترام به پیشکسوتان را فراموش نکنند و با احترام 
عزیزان که عمر و جوانی خود را صرف اعتال و ارتقای ورزش کرده اند، دین 

خود را نسبت به آنان ادا نمایند. 
مهندس تابش اضافه کرد:حاج مهدی میرسعیدی و امثال ایشان که با 
تعصب خاصی هوادار سپاهان بوده و هستند، سرمایه های گران قیمت 
ورزش محسوب می شوند و بی شک نامشان در تاریخ ورزش ماندگار 

خواهد ماند.
در خاتمه حاج مهدی میرسعیدی ضمن تشکر  و قدردانی گفت: ورزش 
گر معنا ومفهومی ندارد؛ حاج مهدی  با اشاره به خاطره های  بدون تماشا
تلخ وشیرین دوران لیدری خود افزود: در بازی با تیم مازندران به ما 
سنگ زدند؛ اما وقتی به اصفهان آمدند، با گز شیرین اصفهان کامشان 
گویند فرهنگ( امیدواریم امروزیان هم  کردیم. )به این می  را شیرین 
گونه بیندیشند و از رهنمود های پیشکسوتان بیشترین  بهره را  این 

کنند. ببرند و در امر فرهنگ سازی در ورزش کمک 

ل معیارهای پياده روی ايده آ
گوش ها باید باالی  گام بردارید.  با قامتي مستقیم و با شانه هایی رها 

مفصل  شانه قرار داشته باشند و چانه  به موازات زمین باشد. هنگام 
راه رفتن، نگاهتان را به جلو )در فاصله حدود 5 متری( بدوزید و ستون 

فقراتتان را قایم نگه  دارید و به جلو یا دو طرف نچرخانید.
«« شانه

بگذارید شانه هایتان همراه با نوسان بازوهایتان تکان بخورند. سعی 
نکنید شانه هایتان را به طرفین یا جلو بچرخانید.

«« لگن و بخش پايين شکم
نگذارید  و  نگه  دارید  سفت  اندکی  را  شکمتان  پایینی  بخش  عضالت 
آویزان باشند. در یک پیاده روی طبیعی، لگن  شما باید به طور طبیعی 
نباید  لگنتان  مفصل  باشد.  داشته  نوسان  جانبی  حرکات  بدون  و 

بچرخد یا احساس درد و فشار داشته باشد.
«« ران ها

گام برداشتن این عضالت را سفت  عضالت ران  باید شل باشند. هنگام 
نکنید.

«« زانوها
گر همه  گیرند. ا زانوهای شما باید، بدون خم شدن، زیر بدنتان قرار 
چیز در پیاده روی شما درست باشد، این وضعیت به طور طبیعی در 

زانوهایتان ایجاد خواهد شد.
گام ها  »»

در  گامتان  از  بیشتری  مسافت  که  طوری  سریع،  و  کوتاه  گام هایی  با 
گام های  نکنید  کنید. سعی  آن(، حرکت  )نه جلوی  باشد  عقب بدن 
بلندی بردارید و بگذارید پای جلویی تان تقریبا زیر بدنتان روی زمین 

باشد.
«« سرشانه

و  گردن  مفاصل  میان  دراز  عضالت  به خصوص  شما،   شانه های 
شانه تان، باید رها و شل باشند.

«« بازوها
در پیاده روی، هنگام عقب و جلو بردن بازوها یتان، آرنج هایتان باید با 
زاویه 85 درجه خم  شده باشد. بازوهایتان را نزدیک بدن نگاه دارید و 

نگذارید از بدن فاصله بگیرند.
کمر  »»

کمرتان را صاف و مستقیم نگه دارید. در حال پیاده روی، پشتتان را به 
کمرتان نباید بیش از حد افزایش یابد. عقب متمایل نکنید و قوس 

«« دست ها
انگشت هایتان  و  مچ ها  کنید.  مشت  آرامی  به  را  دست هایتان  پنجه 
با نیرویی مساوی در 2 طرف به  را  نباید آویزان باشند. دست هایتان 
از  بیش  نباید  دست ها  ببرید.  جلو  و  عقب  به  فقرا تان  ستون  موازات 

12/5 سانتی متر در جلو از قفسه سینه فاصله بگیرند.

کشورمان 10  کشتی، فرنگی کاران  کیمیای وطن  به نقل از از فدراسیون  گزارش  به 
و 11 بهمن ماه راهی جام وهبی امره ترکیه می شوند و آزادکاران در همین زمان در 

تورنمنت بین المللی پاریس در فرانسه شرکت می کنند.
جام  در  ماه  بهمن   18 و   17 خود  آماده سازی  برنامه های  ادامه  در  فرنگی کاران 
زومباتلی مجارستان به میدان می روند و آزادکاران روزهای 24 و 25 بهمن ماه در 

کرد. کیف در اوکراین شرکت خواهند  تورنمنت بین المللی 
شرکت در تورنمنت بین المللی الکساندر مدوید بالروس در روزهای 29 و30 بهمن ماه در مینسک دیگر برنامه آزادکاران 

در بهمن ماه است. 
کنار این موضوع فرنگی کاران جوان روزهای 10 و 11 بهمن ماه در جام نیکوال پتروف بلغارستان شرکت می کنند و تیم های  در 
کشورمان نیز روزهای 28 بهمن ماه تا 2 اسفندماه در رقابت های قهرمانی بزرگساالن آسیا  کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن 

در تایلند شرکت می کنند.

 به گزارش کیمیای وطن به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، »ماکوتا تاگوراموری« 
نیمه نهایی مسابقات  به مرحله  تیم  این  ایران و صعود  ژاپن مقابل  پیروزی  از  بعد 
انتخابی المپیک اظهار کرد: در طول نود دقیقه مقابل ایران شرایط سختی داشتیم و 
به خصوص در نیمه نخست، آن طور که باید و شاید ظاهر نشدیم. دلیل آن هم فشار 

حمله های بسیار زیاد تیم ایران بود. 
  وی افزود: با این حال و با گذشت زمان بازیکنان ژاپن بهتر شدند و ما توانستیم از فرصت هایمان برای به ثمر رساندن سه 

گل به ایران به خوبی استفاده کنیم. این گل ها توانایی فردی بازیکنان ما را تایید کرد. 
  سرمربی تیم فوتبال ژاپن درباره ایجاد تغییر در ترکیب تیم فوتبال ژاپن نسبت به سه مسابقه قبل، تاکید کرد: برای مقابله 
با ایران ۱۱ بازیکنی را در ترکیب اصلی قرار دادم که قد بلند بودند و همین موضوع عامل برتری ما در این مسابقه بود. ما 

االن به جمع چهار تیم راه یافته ایم و قطعا مسابقات پیش رو به هیچ وجه راحت نیست.  

گروه ورزش:
رعد  بسکتبال  تیم  ارزشمند  پیروزی های  پی  در 
کشور،  یک  دسته  لیگ  در  اصفهان  هوایی  پدافند 
پرتالش  گردان  شا برگشت  دور  چهارم  هفته  در 
را  اهواز  بلندپرواز  شاهین  شمس،  حمیدرضا 
باقی بازی ها  جدول  درصدر  همچنان  تا  کرد   شکار 

 بماند.
در این دیدار بیرون از خانه تیم رعد پدافند هوایی اصفهان، 
شناخت  فنی،  کادر  مدون  برنامه ریزی  و  درایت  لطف  به 

کافی از تیم حریف و درخشش بازیکنان صاحب نام و 

خوش تکنیک بسکتبال اصفهان 
شکار  را  اهواز  شاهین  بر52   56 نتیجه  با  شد   موفق 
کند. این بازیکنان عبارتند از: علیرضا نداف، آرسام شجاعی، 
صادق جانداری، علی احمدزاده، محمدامین امیرآقاجان، 
امیر   محمدزاده،  حسین  کارساز،  جمال  محمدی،  سجاد 
سلطانیان،  رسول  فیض،  فرشاد  افخمی،   مهدی  کبری،  ا

کمایی.  کیوان  کی و  قاسم سا
از  سرشار  که  پرافت وخیز  بازی  این  در  شمس  گردان  شا
برخورد بود توانستند با نظم دادن به تیم، پرس و پرتاب های 
قدر  حریف  به  را  خود  نسبی  برتری  کم اشتباه،  و  بی بدیل 
 اهوازی دیکته کنند و درنهایت فاتح این دیدار بسیار باارزش

 شوند.
بر حمیدرضا شمس سرمربی  کادر فنی، این تیم عالوه  در 
که از جمله  با اخالق، مهدی امیر آقاجان مدیر فنی است 
صیفی  است؛جمال  کشور  بسکتبال  بین المللی  مربیان 
مربی  رحمانی  مسعود  مربی،  دهقان  سلمان  سرپرست، 
بدنساز، سینا اسفندیارپور آنالیزور و مجید حسینی مسئول 

تدارکات تیم هستند.

برانکو ایوانکوویچ در گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد تیمش در 
دیدار مقابل سایپا، اظها ر کرد: ما روز گذشته )جمعه( همان طور 
انتظار داشتیم، زیبا و منطقی بازی کردیم. پس از تعطیالت  که 
بتوانیم  تا  کنیم  حفظ  را  خوبمان  فرم  داشتیم  سعی  نیم فصل 
بازی های خوبی را ارایه دهیم. فراموش نکنید که انجام بازی زیبا 

و به همراه کسب نتیجه،  از اهداف تیمی ما محسوب می شود.
لوبانف  از صحبت هایش درباره عملکرد  برانکو در بخش دیگری   
را  بدی  گل های  د ر وازه بان  این  که  ندارم  قبول  اصال  گفت:  نیز 
به  را  من  و  داشت  خوبی  عملکرد  گذشته  روز  او  کرد.  دریافت 
آینده امیدوار کرده است؛ اما در نظر داشته باشید ضربه ای که روز 
گذشته مهاجم سایپا زد، مهار نشدنی بود. با این حال در کل از 

عملکرد بازیکنان جدید تیم از جمله لوبانف و همین طور آینه چی 
رضایت دارم. ما با همین بازیکنان برای هدفمان که همان قهرمانی 

است، می جنگیم.
سرمربی تیم فو تبا ل پر سپولیس درباره عملکرد تیم  ملی فو تبا ل 
افزود: دوست نداشتم  انتخابی 20۱6 ریو نیز   امید در مسابقات 
باشگاه  زیرا  کنم؛  امید صحبتی  فو تبا ل  تیم  ملی  مسایئل  درباره 
مطلبی  می خواهم  االن  اما  دارد؛  ارتباط  من  به  فقط  پر سپولیس 
را بگویم. من از شکست تیم  ملی فو تبا ل امید ایران مقابل ژاپن 
بسیار ناراحت شدم. پیش از این تصور می کردم این تیم می تواند 
را  المپیک  این فرصت به دست آمده، استفاده کند و سهمیه  از 
بگیرد. افسوس می خورم که این فرصت برای فو تبا ل ایران از دست 
رفت؛ اما باید به نکته ای اشاره کنم و آن این است که فو تبا ل ایران 
صاحب یک نسل طالیی شده است که این نسل می تواند آینده 

فو تبا ل ایران را بسازد.
کادرفنی  عملکرد  به  نسبت  که  انتقاداتی  درباره  پایان  در  برانکو 
تیم  ملی امید فو تبا ل مطرح می شود، گفت: من نمی توانم درباره 
عملکرد تیم  ملی فو تبا ل امید اظهار نظری کنم. مطمئنا آقایانی 
تیم  ملی  کادرفنی  عملکرد  هستند،  فو تبا ل  فدراسیون  در  که 
با آنالیز شاخص هایشان  فو تبا ل امید را به دقت زیر نظر دارند و 
درباره عملکرد کادر فنی نظر می دهند. آن ها هستند که تصمیم 

می گیرند.

گفت: »او از باشخصیت ترین  محمود خوردبین درخصوص درگذشت مرحوم همایون بهزادی 
کنم.  گذشت او را باور  که نمی توانم در  و باادب ترین فوتبالیست های تاریخ فوتبال ایران بود 
کنار هم بودیم؛ به خانواده بهزادی تسلیت  که سال ها در  من خاطرات زیادی از او دارم؛ چرا 

می گویم.« وی ادامه داد: »بهزادی الگوی من در فوتبال بود و من بازیکن جانشین او در 
کلی با هم شوخی  کفش  کفش نویی خریده بود و با همین  پرسپولیس بودم. یادم می آید یکبار 

گذاشتیم و باید بگویم فوتبال ایران  کردیم و خندیدیم. ما جوانی مان را برای پرسپولیس 
که باعث به وجود آمدن انتقاداتی  گل بازیکنان در بازی مقابل سایپا  یک ستاره را از دست داد.« خوردبین درباره خوشحالی بعد از 

کرد: »قطعا همه  گل نکنند، تصریح  که بازیکنان خوشحالی  که مرحوم بهزادی فوت شده بود و این انتظار می رفت  شده بود، چرا 
که چه اتفاقی افتاده،  که بازیکنان پرسپولیس در آن لحظه یادشان رفته بود  پرسپولیسی ها عزادار همایون بهزادی هستند. شک ندارم 

کند تا خوشحالی  گوشزد  که به بازیکنان باید  وگرنه شادی نمی کردند.« وی درباره اینکه پس وظیفه سرپرست تیم در این بین چیست 
کسی را از  که چه  کرده اند  که بازیکنان پرسپولیس حتما در آن لحظه فراموش  کرد: »باید بگویم  گل انجام ندهند، خاطرنشان  بعد از 

گل  گر بازیکنان در ذهن خود داشتند، هیچ گاه خوشحالی نمی کردند. از طرف من بنویسید این سه  که ا دست داده ایم. من شک ندارم 
را به همایون بهزادی تقدیم می کنیم.«

که در آن نوشته شده بود: باشگاه ذوب آهن مسعود   استقاللی ها اخیرا بیانیه ای دادند 
گلزن خود را به آن ها نداد. حسن زاده مهاجم 

گفت: »وقتی باشگاهی  کنش به این بیانیه   سعید آذری مدیر عامل ذوب آهن، در وا
بازیکنی را می خواهد و برای او ارزش قایل است، دنبالش می رود. من یک مثال بزنم. ما 

کردیم و  کره  همین حسن زاده را فصل قبل می خواستیم. به دفتر آقای عابدینی رفتیم و مذا
کار را می کنند؛  گر واقعا برای بازیکن ارزش قایل باشند، این  توانستیم او را از داماش بگیریم. ا

گرفتیم.« کردیم. پول را ریختیم و بازیکن را  کره  کاوه رضایی ما به دیدار مدیر عامل سایپا رفتیم. مذا یا برای جذب 
گفت: »اینکه می گویند ذوب آهن با ما همکاری نکرده و از این قبیل صحبت ها، درست نیست.  کشید و   او سپس نام استقالل را پیش 

کسی برود؛  گفتیم نمی گذاریم  گر استقالل مسعود را می خواست باید نامه می نوشت. پول می داد و بازیکن را می برد. البته ما اول فصل،  ا
گر حسن زاده را می خواستند، درخواست می دادند.« که ا ولی حداقلش این بود 

کردیم؛ ولی نشد او را بگیریم. بحث حضور  کرد: »پارسال ما آندو را از استقالل می خواستیم. همین مراحل را طی  کید   آذری در پایان تا
ح شد و اصال درخواستی برای جذب او نشد.« حسن زاده در استقالل تنها در رسانه ها مطر

سرمربی تیم ژاپن رمز برتری مقابل ایران را فاش کرد

برانکو: پرسپولیس برای قهرمانی خواهد جنگید رعد پدافند هوایی اصفهان، شاهین اهواز را شکارکرد

پاسخ عجیب خوردبین درباره خوشحالی پس از گل 

استقالل اگر مهاجم ما را می خواست نامه می نوشت برنامه سنگین کشتی گیران در بهمنماه

««سپاهان 

««ورزش و سالمت 

جوانان تیم امید ایران، حسرت به دل ماندند

             44 سال درحسرت  صعود به بازی های المپیک 
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در متن این گزارش آمده است: 
همایون  درگذشت  آسیا-  فوتبال  کنفدراسیون  –رییس  سلمان  شیخ 
بهزادی را به عنوان یکی از مشاهیر ایرانی در سن 73 سالگی به خانواده و 
دوستان وی تسلیت می گوید. مرد سرطالیی متولد خرم آباد در مسابقات 
جام ملت های آسیا ۱968 در تیم ملی ایران درخشید؛ این در حالی بود 
که یکی از بازیکنان قدرتمند تیم پرسپولیس تهران نیز محسوب می شد.

وی تا روز پایان عمر خود به عنوان یکی از ستاره های برتر فوتبال آسیا که 
متعلق به نسل اول فوتبال ایران بود و در سه دوره پیاپی جام ملت های 
آسیا در سال های ۱968، ۱972 و ۱976 حضور داشت، شناخته می شد. 
در حقیقت، مسابقات جام ملت ها در سال ۱968 به میزبانی ایران فرصتی 
بود که وی توانست استعداد نهفته خود را با زدن 4 گل در این مسابقات به 
نمایش بگذارد؛ تیم ملی ایران در این مسابقات به عنوان قهرمان مسابقات 
شناخته شد. پیش از مسابقات قاره ای آسیا، وی به عنوان بازیکن کلیدی 
ایران، مدال نقره بازی های آسیایی تایلند را در سال ۱966 از آن خود 
کرده بود. وی از سال ۱975 فعالیت ورزشی خود را به عنوان مربی تیم 
پرسپولیس ادامه داد. کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران و 
جامعه فوتبال آسیا در غم از دست دادن این بزرگوار با خانواده و دوستان 

بهزادی شریک هستند و ابراز همدردی می کنند.

ایران تاکنون هفده بار تجربه حضور در المپیک را داشته است که در این 
میان، هفده پرچمدار هم در صف اول کاروان ایران در ورزشگاه افتتاحیه 
بازی های  در  ایران  پرچمداران  دوره  البته سه  داشته اند.  بازی ها حضور 
مصطفی  لندن،   ۱948 باز ی های  در  بودند.  ورزشکاران  غیر  المپیک، 
بهاردوست به عنوان نماینده انجمن ورزشی ارتش، در بازی های ۱960 
رم، جعفر سلماسی به عنوان مربی تیم ملی و در بازی های ۱964 توکیو، 
نصرت اهلل شاهمیر به عنوان رییس فدراسیون شنا، مسئولیت حمل مشعل 
را بر عهده داشتند. بانوان ایرانی هم از 29 دوره حضور کاروان ایران در 
بازی های المپیک تا به امروز در هفت دوره شرکت کرده اند که در 2 دوره 
آن پرچمدار کاروان ایران بوده اند. بانوان ایرانی در بازی های المپیک ۱964 
توکیو، ۱976 مونترال، ۱996 آتالنتا، 2000 سیدنی، 2004 آتن، 2008 
پکن و 20۱2 لندن در این مسابقات حضور داشته اند که در بازی های سال 
۱996 آتالنتا »لیدا فریمان« بانوی تیراندازی به عنوان اولین پرچمدار 
کاروان ایران و تنها ورزشکار زن ایرانی در  آن مسابقات شرکت کرد. در 
المپیک 2008 پکن نیز»هما حسینی« پاروزن کشورمان در ماده رویینگ 
پرچمدار کاروان ایران بود. حاال برای المپیک 20۱6 ریودوژانیرو اعضای 
هیئت اجرای کمیته ملی المپیک تصمیم گرفتند که زهرا نعمتی را به 

عنوان پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریو انتخاب کنند.

گذشته پرسپولیس مقابل سایپا  یکی از مهم ترین نکات باز  روز 
گلر  گرفته شدن الکساندر لوبانف  در تورنمنت جام شهدا، به بازی 
جدید و ازبکستانی پرسپولیسی ها بود. این دروازه بان برای اولین 
کافی خوب و موثر باشد  بار به میدان رفت، اما نتوانست به اندازه 
کرد. البته نمی توان از سهم و تقصیر مدافعان  و دو گل هم دریافت 
به سادگی  رساند،  ثمر  به  زینالی  علی  که  گلی  دو  در  پرسپولیس 
گل می خورد، بیالنش  که در یك 90 دقیقه 2  گلری  گذشت؛ ولی 

مثبت نیست. 
از سوی دیگر، فشار زیادی بر دروازه او نبود؛  زیرا پرسپولیسی ها 
پردامنه  حمله های  شاهد  کمتر  و  داشتند  دست  در  را  بازی 
کرد.  گل دریافت  سایپا بودیم؛ اما در چنین دیداری، لوبانف دو 
نمی خواهیم قضاوت زودهنگام داشته باشیم، ولی فعال تا زماني 
که لوبانف با دفع و مهار چند موقعیت حساس، مقابل حریفان 
پرسپولیس درخشش نداشته باشد، نمی توانیم به او نمره مثبت 

بدهیم. 

صبح امروز مجمع فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی 
سجادی  نصراهلل  ریاست  به  المپیک،  ملی  آکادمی  در 
رییس  عنوان  به  صیدانلو  محمود  پایان  در  و  برگزار 
سال   4 مدت  به  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون 

انتخاب شد.
را  انتخاباتی  دوره  این  کاندیداهای  فارس،  گزارش  به 
بابک  سعیدی،  سینا  حجت،  سیامک  صیدانلو،  محمود 
الماسی،  غفارزاده  محمدرضا  کیانی،  شهزاد  سودمند، 
فاطمه ابوالقاسمی، محمودرضا رضایی، حسین شهریاری، 
که  می دادند  تشکیل  کاظمی  پرویز  و  بتو  حمیدرضا 
پیش از رای گیری 8 نامزد انصراف دادند تا رقابت بین 
کاظمی  پرویز  و  ابوالقاسمی  فاطمه  صیدانلو،   محمود 

باشد.
در پایان رای گیری صیدانلو با 34 رای به عنوان رییس 
فدراسیون برگزیده شد. کاظمی 4 رای و ابوالقاسمی نیز 

یک رای کسب کردند.
فدراسیون  این  رییس  مهرعلی  حمیدرضا  این  از  پیش 
بود که ابتدای امسال از سوی وزارت ورزش برکنار شد.

پيام تسلیت AFC برای درگذشت 
همایون بهزادی

زهرا نعمتی  سومین بانوی پرچمدار 
ایران در بازی های المپيک 

 فعال لوبانف نمره قبولی 
نگرفته است

صیدانلو، ریيس فدراسیون 
موتورسواری و اتومبیلرانی شد



مسجدی به قدمت تاریخ

قابابایی «« محمد آ
بخش  شامل  مساجد،  اصفهان:   - وطن  کیمیای 
یکی  می شود.  گردشگری  و  دیدنی  آثار  مهمی  از 
آدینه  قدیمی،  مسجد  عمارت های  و  مساجد   از 

روستای دستجرد است.
مسجد آدینه روستای دستجرد واقع در بخش جرقویه علیا 
که امروزه در حاشیه شمال غربی روستا واقع شده؛ اما آثار 
آجرها،  مانند  فعلی  زراعی  های  زیرزمین  در  مانده  برجا 
زیرزمینی  های  کانال  کشاورزی،  ابزار  سفالی،  ظروف 
حکایت از آن دارد که در زمان بنای این مسجد، مساکن 
و حیاط  ساختمان مسجد  اند.  داشته  قرار  آن  اطراف  در 
مربوط ابعادی در حدود 50*20 متر دارد. سقف مسجد 
با آجر و به صورت گنبد و طاق چشمه زده شده و ارتفاع 

گنبد آن در حدود 10 متر است.
شکل  مربع  آجرهای  از  نمایی  با  خام  از خشت  دیوارها   
تولید  روستا  خود  در  که  است  سانتیمتری   20*20
با  همراه  بلند  سقف  و  قطور  دیوارهای  می شده اند. 
و  شده  هوا  یافتن  جریان  موجب  اطراف  از  دریچه هایی 
تحمل گرما را آسان می نموده است. شبستان مسجد در 
قرار  مسجد  غربی  طول  امتداد  در  متر   15  *  50 ابعاد 
است.  گودتر  متر  یک  حدود  مسجد  سطح  از  و  گرفته 
سقف آن نیز کوتاه است و از این رو در زمستان به راحتی 
صورت  به  و  خام  با خشت  شبستان  سقف  می شود.  گرم 
به  شخصی  شبستان  اصلی  بانی  است.  شده  زده  گنبدی 
را  آن  که  بوده  مهدی زاده  غالمحسین  حاج  مرحوم  نام 
نموده  بنا  اهالی  و کمک  با همت  ملک شخصی خود  در 
است. از ده ها و شاید قرن ها پیش، این مسجد میعادگاه 
روزه داران در موقع نماز ظهر و عصر بوده است. از امامان 
جماعت معاصر مسجد نام مرحوم آیت اهلل حائری و شیخ 
علی کفعمی،  هنوز در یاد افراد نسبتا سالخورده باقی است. 
برای  اصفهان  در شرق  روستایی  از  کفعمی که  علی  شیخ 
تبلیغ و ترویج دین سال هایی در روستا رحل اقامت گزیده 
بود، جلسات مذهبی بسیار پررونقی داشته است. مرحوم 
شهید حجت االسالم مهدی زاده که توسط رژیم بعث در 
امامان  از دیگر  به شهادت رسید،  نجف اشرف دستگیر و 
در  است.  بوده  کنونی  های  دهه  در  مسجد  این  جماعت 
جوار مسجد قناتی با جریان دائمی  و  آب شیرین جاری 
بوده و از آب آن برای وضو استفاده می شده است. این شاید 
از جمله مزیت های مسجد در یک محیط خشک و کم آب 
با آب های زیرسطحی شور بوده است. مسجد محله قلعه 
جان علی از مساجد قدیمی دیگر است که در مرکز روستا 
قرار دارد. مسجد اخیر نیز از خشت خام در چند قرن قبل 
بنا شده و چند بار مرمت و نوسازی شده است. مساحت 
مسجد حدود 500 متر مربع است و حیاطی حدود 100 
در  مسجد  این  نام  که  می شود  گفته  نیزدارد.  بعی  متر 
سفرنامه ناصرخسرو آمده است و روزگاری، ناصرخسرو در 

طول سفر خود از این مسجد دیدن کرده است. 

باغ شاهزاده ماهان

باغ شاهزاده یکی از عالی ترین و زیباترین باغ های سنتی 
ایران محسوب می شود.

 این باغ در حدود 4 کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر 
کرمان در دامنه کوه های تیگران جلوه گری می کند و از 
یادگارهای عبدالحمید میرزا فرمانفرمای حاکم کرمان در 

اواخر دوره قاجاریه است. 
 این باغ دارای سردر ورودی بسیار زیبا عمارت شاه نشین و حمام

 است. بناهای باغ عبارتند از کوشک اصلی، یعنی سکونتگاه 
دایمی  یا فصل مالک که در انتهای فوقانی باغ قرار دارد. 
جبهه  خطی  بنایی  صورت  به  باغ  مدخل  در  سردرخانه 

ورودی باغ را اشغال کرده و در دو طبقه بناشده است. 
از قسمت های ارزشمند باغ شبکه آبرسانی و حوض های 
جلوی  در  دارد.  قرار  باغ  مرکزی  محور  در  که  است  آن 
مشاهده  فواره  پنج  با  بزرگی  حوض  اصلی  عمارت 
قنات  آن  سرچشمه  که  حوض  این  آب  و  می شود 
آن  اطراف  سنگی  پاشویه  به  است  تیگران  معروف 
جاری آبشارگونه  شرشره   10 طرف  به  آنجا  از  و   ریخته 

شاهکار  طراحی  نظر  از  آبرسانی  شبکه  این  می شود. 
محاسبه و دقت به شمار می رود.

 بازسازی باغ شاهزاده بعد از پیروزی انقالب در سال 70 
شده  انجام  کرمانی  خواجوی  کنگره  برگزاری  با  همزمان 
جمله،  از  بسیاری  میوه  درختان  دارای  باغ  این  است. 
که  است  و...  گردو  هلو،  سبز(،  )گوجه  آلوچه  آلو،  انگور، 
خودنمایی  و  گرفته  جای  زینتی  درختان  آنها  بین   در 

می کنند. 
 در حال حاضر قسمت شاه نشین به یک رستوران مبدل شده

 است. 

معارف و رگدشگری 

گردشگری: معرفی مکان 

آرامگاه خواجه نظام الملک
آرامگاه  احمدآباد است،  امروز محله  كه  دارالبطيخ  در محله 
خواجه نظام الملك طوسي،  مرد بزرگ علم و ادب و سياست 
شده  واقع  قمری  هجری   ۴۸۵ و   ۴۶۵ های  سال  در  ايران 

است.
 آرامگاه خواجه در كنار قبور چند تن از شاهان سلجوقی قرار گرفته و 
به نظر بسياری از محققان و كارشناسان در گذشته بنای مناسبی نيز بر 

اين قبور وجود داشته است.
در اين محل ۸ قبر به چشم می خورد كه اغلب دارای سنگ مرمر 

نفيس هستند. 
بر مدفن خواجه سنگ مرمرين بسيار زيبايی نصب است كه در اطراف 
آن كتيبه ای شامل آية الكرسی و كلمات ديگر نوشته شده است.

مزار ملكشاه سلجوقی نيز در همين محل قرار دارد. 
تركان خاتون همسر ملكشاه سلجوقی و فرزندان او مانند بركيارق و 
سلطان محمد و سلطان محمود نيز در اين محل مدفون هستند. 
بر سنگ های موجود در اين محل عالوه بر تاريخ های مربوط به 
زمان سلجوقی،  برخی تواريخ از جمله ۸۵۹ هجری قمری و ۹۳۷ و ۹۵۳ 

هجری قمری نوشته شده است.

میراث ناملموس: 

 آداب و رسوم ازدواج در 
چهارمحال و بختیاری

در قديم دو نوع ازدواج در ايالت كهگيلويه و بويراحمد شامل مصلحتی 
)سياسی( و عادی وجود داشت.

ازدواج های مصلحتی )سياسی(: اغلب برای استحكام پیوندهای 
دوستی، قومی و پشتيبانی سياسی و منطقه ای از همديگر بود كه 
اغلب شكوهمند، پر هزينه و بین بزرگان طوايف، خوانين و كدخدايان 

صورت می گرفت.
ازدواج های عادی ساده و كم هزينه و بین طبقات متوسط و فرودست 

مردم ايل مرسوم بود.
ک بوده   ميان ايالت و عشاير نظر و رای پدر و مادر در امر ازدواج مال
است و كمتر جوانی از رأی والدين در انتخاب همسر سرپیچی و تمرد 

می كرد.
تصميم به برگزاری ازدواج در ايل بويراحمد )ياسوج(  به عهده پدر 
خانواده است و گاهی مادر به شكل غيرمستقيم نيز دخالت دارد.
ازدواج های بین مردم ياسوج بیشتر شكل درون طايفه ای و درون ايلی 
دارد و به علت شناخت كامل  افراد طوايف از همديگر، كار تحقيق 

كمتر يا اصال وجود ندارد.
هرگاه رای پدر داماد بر وصلت با خانواده )عروس( قرار بگيرد، مادر 
داماد هم در جريان امر قرار می گرفت و پسر)داماد( را نيز مطلع 
می كردند و در صورت موافقت او، كار خواستگاری انجام می شد.

«« مراسم خواستگاری )گپ زنی(
گفت وگو و  در اين مباره چون درباره ازدواج و چگونگی وصلت 

گپ زنی )حرف زنی( می گويند. صحبت می شود به آن 
مرسوم بوده كار خواستگاری به وساطت فرد سالخورده ای از فاميل 
داماد كه مورد قبول، اعتماد و احترام خانواده دختر نيز باشد، انجام 
می شود و بعد از كسب اطمينان از مثبت بودن جواب خانواده دختر، 
]اغلب خانواده پسر از دختری خواستگاری می كنند كه بدانند موافقت 
می كنند و پیش زمينه ای از ديدگاه مثبت آن ها نسبت به خانواده 
خويش داشته باشند[، موضوع را به پدر داماد خبر می دهند و پدر نيز 
به اتفاق چند نفر از ريش سفيدان طايفه، خود به ديدار خانواده دختر 
می رود و از خانواده دختر، اغلب فقط پدر دختر و در برخی اوقات 
نيز چند نفر ريش سفيد خاندان او حضور داشته و هر كدام از بزرگان 
طرفين با بر شمردن محسنات پسر و دختر، و افتخارات خانواده های 

طرفين در مورد ازدواج صحبت می كردند.
 خانواده دختر نيز ضمن تشكر از حضور ميهمانان )خانواده داماد( 
و با وجود اينكه همه می دانند كه جواب مثبت است، دادن جواب 
را به چند روز بعد موكول می كنند و بعد از چند روز به وسيله يكی 
از ريش سفيدان طايفه يا خاندان خويش جواب را به خانواده داماد 

می دهد. 
 

«« مرحله نامزدی
مرحله  عمال  داماد  به  عروس  خانواده  مثبت  پاسخ  از  بعد 
خانواده  دو  كه  آمدهای  و  رفت  طی  و  می شود  آغاز  نامزدی 
كدخدايی كنان  و  برون  بله  مراسم  زمان  دارند،  همديگر  با 

تعيین می شود.

««کدخدایی )داوری(
سفيدان  ريش  است،  معروف  كدخدايی  به  كه  مراسمی  در 
عروس  پدر  منزل  در  داماد،  و  عروس  خانواده های  بزرگان  و 
دعوت می شوند و درباره ميزان مهريه، شيربها يا حق شير  به 
كه نامزدی جنبه رسمی  كره می نشينند، آن وقت است  مذا
كنان در اين روز انجام  پیدا می كند؛ امروزه اغلب مراسم عقد 
يا  و دهل  و ساز  بوده  پا  بر  اين مراسم جشن  در  و  می پذيرد 
كدخدايی،  ارگ )سال های اخير( نواخته می شود. در مراسم 
برای  پذيرايی  ج  مخار جهت  آذوقه هايی  داماد  خانواده 
گر ازدواج بیرون از طايفه و ايل  خانواده عروس می فرستند. ا
گذشته شير بها چند رأس  باشد ميزان  شيربها باال است. در 
دام، برنج، آرد، شكر، قند و مقداری پول بود؛ اما امروزه پول 
مصرف  كامل  طور  به  تقريبا  شده  پرداخت  شيربهای  است. 
يتيم  صورت  در  می شود.  او  جهيزيه  و  عروس  لباس  تهيه 

بودن عروس اختيار او با برادران، به ويژه برادر بزرگتر اوست.

««حق شیر
به  عروس  مادر  به  داماد  خانواده  كه  است  پولی  ميزان  به 
به عروس خورانده  كه  ازای شيری  ايشان در  از  عنوان تشكر 

می دهند، شيربها می گويند.
 ««باروزی

كدخدايی و عروسی مقداری وسايل  يک روز قبل از مراسمات 
كه  كی )برنج، روغن، قند، چای، گوشت، ميوه و وسايلی  خورا
برای تهيه  غذای ميهمانان الزم است( از طرف خانواده داماد 
باروزی  آن  به  كه  می شود  داده  تحويل  عروس  خانواده  به 

می گويند.
ادامه  معرفی  به  وطن  كيميای  روزنامه  بعدی  شماره  در   
ايالت استان چهارمحال و بختياری  ازدواج در ميان  مراسم 

می پردازيم.
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جشنواره  دوره  یکمین  و  سی  دانشگاهی  مرحله 
قرآن و عترت وزارت علوم از ابتدای بهمن ماه آغاز 
می شود و تا پایان این ماه، این بخش پایان خواهد 
پشتیبانی  بخش  مسئول  جعفرپور،  رشید  یافت. 
تحقیقات  علوم،  وزارت  قرآنی  و  دینی  فعالیت های 
و فناوری، ضمن اعالم خبر به تعویق افتادن آزمون 
قرآنی  جشنواره  دوره  یکمین  و  سی  کتبی  بخش 
مرحله  تا  بود  شده  مقرر  ابتدا  گفت:  علوم،  وزارت 
اول این آزمون روز 25 بهمن ماه برگزار شود که این 

زمان به تعویق افتاده است.
با اشاره به اینکه زمان آزمون از روز  وی در ادامه 
است،  شده  موکول  اسفندماه   10 به  بهمن   25
اینکه  به  توجه  با  افزود:  تعویق  این  دالیل  درباره 

بهمن ماه، زمان آغاز ترم دوم سال تحصیلی است و حضور 
برخوردار  باالیی  انسجام  از  دانشگاه ها  در  دانشجویان 
نیست، دانشگاه ها جهت افزایش تعداد حاضران در آزمون 

درخواست به تعویق افتادن آزمون را داشتند.
نام  ثبت  زمان  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  جعفرپور 
دوره  یکمین  و  کتبی سی  بخش  در  برای حضور  آزمون 
جشنواره قرآن و عترت وزارت علوم، تا روز آخر بهمن ماه 
مشخص  زمان  تا  می توانند  متقاضیان  و  می شود  تمدید 

شده برای حضور در بخش کتبی ثبت نام کنند.
مسئول بخش پشتیبانی فعالیت های دینی و قرآنی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری همچنین خاطرنشان کرد: بخش 

کتبی سی و یکمین دوره جشنواره قرآنی وزارت علوم در 
دو مرحله مقدماتی و کشوری برگزار می شود که مرحله 

مقدماتی نیز به صورت سراسری خواهد بود. 
جشنواره  این  بخش های  سایر  درباره  همچنین  وی 
یکم  و  سی  جشنواره  شفاهی  بخش  کرد:  خاطرنشان 
قرار  دانشگاه ها  اختیار  در  که  زمان بندی ای  براساس  نیز 
گرفته از ابتدی بهمن ماه آغاز می شود و به مرور براساس 
تشخیص خود دانشگاه ها برگزار خواهد شد. در این بخش 
ظرفیت  به  توجه  با  دانشگاه  هر  دانشگاهی  مرحله  در  و 
جعفرپور  است.  گرفته  نظر  در  را  خاصی  زمان  خود 
عنوان  نیز  پژوهشی  و  هنری  بخش های  درباره  همچنین 

این دو بخش  اینکه در  به  باتوجه  کرد: 
تالش داشته ایم تا آثار جدید متقاضیان 
حضور در جشنواره داوری شود تا زمان 
جشنواره  کشوری  مرحله  برگزاری 
گرفته  نظر  در  آثار  ارسال  برای  مهلت 
پشتیبانی  بخش  است.مسئول  شده 
فعالیت های دینی و قرآنی وزارت علوم، 
درباره  همچنین  فناوری  و  تحقیقات 
سی  جشنواره  از  استقبال  پیش بینی 
برگزاری  ابتدای  از  کرد:  بیان  یکم،  و 
به  از روند رو به رشدی  جشنواره معموال 
جشنواره  از  دانشجویان  استقبال  لحاظ 
پیش بینی  امسال  و  بوده ایم  برخوردار 
می شود بین 50 تا 70 هزار نفر در جشنواره حضور داشته 
مراحل  سایر  برگزاری  زمان  درباره  پایان  در  وی  باشند. 
این  کرد:  خاطرنشان  وزارت،  دانشجویان  قرانی  جشنواره 
جشنواره در بخش شفاهی در مرحله دانشگاهی، منطقه ای 
مرحله  برگزاری  زمان  که  می شود  برگزار  کشوری  و 
و  اردیبهشت ماه  منطقه ای  مرحله  بهمن ماه،  دانشگاهی 
مرحله کشوری نیز مردادماه 95 در نظر گرفته شده است.

یادآور می شود سی و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت 
کتبی،  شفاهی،  بخش های  در  علوم  وزارت  دانشجویان 
پژوهشی، ادبی، هنری و فناوری و مجموعا در 36 رشته 

برگزار می شود.

جعفرپور خبر داد:

آغاز مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن دانشجویان وزارت علوم
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مدیر امور قرآنی استان چهارمحال و بختیاری در جلسه 
بختیاري  و  استان چهارمحال  فجر  قرآن دهه  کمیته 
گفت: مسابقات قرآنی در پیست های اسکی کوهرنگ، 
برتر  نفرات  به  و  می شود  برگزار  شبان  شیخ  و  بارده 
جوایزی اهدا می شود. نشست کمیته قرآن و تشکل های 
دینی ستاد دهه فجر استان چهارمحال وبختیاری روز 
کل  اداره  اجتماعات  سالن  در  ماه  دی   27 گذشته، 
نشست  این  در  شد.  برگزار  استان  اسالمی  تبلیغات 
مهدی پرتویی، مدیر اداره امور قرآنی استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: مسابقات قرآنی در پیست های اسکی 

کوهرنگ، بارده و شیخ شبان برگزار می شود و به نفرات 
برتر جوایزی اهدا می شود. پرتویی جلسات هم اندیشی 
درباره برنامه های قرآنی و هیئت های مذهبی، برگزاری 
مراسم اختتامیه جشنواره اذان در 14بهمن ماه سال 
و شهرستانی  استانی  بین المللی،  قاریان  اعزام  جاری، 
به مناطق مختلف استان، آذین بندی موسسات قرآنی، 
موسسات  در  قرآنی  مختلف  نمایشگاه های  برپایی 
قرآنی، دیدار تشکل های دینی و هیئت های مذهبی با 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد و 
برپایی جشن های دینی در مناطق مختلف استان را از 

برنامه های ویژه ایام اهلل دهه فجر دانست.
در ادامه این نشست امینی کارشناس قرآنی اداره کل 
ارشاد اسالمی استان گفت: 9 محفل انس با قرآن در 
امینی  مي شود.  تشکیل  استان  شهرستان های  مراکز 
افزود: شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان در اوایل 
بهمن ماه تشکیل جلسه خواهد داد.یادآوری می شود 
که در پایان این نشست نمایندگان دستگاه های اجرایي 
و دانشگاه هاي عضو کمیته قرآن دهه فجر استان به 
ارایه دیدگاه ها و برنامه هاي قرآنی خود در دهه مبارك 

فجر پرداختند.

حجت االسالم سبزواری گفت: ابن تیمیه شبهه های 
نزول  شأن  که  این  جمله  از  کرده؛  مطرح  را  زیادی 
برفرض  بوده است؛  تولد حسنین  از  قبل  آیه مودت 
که سوره مکی باشد معنی آن محصور در موجودین 
یعنی  می شود؛  هم  بعدی  افراد  شامل  بلکه  نیست، 
شامل هر شخص معصوم از امامان معصوم )ع( است.

امروز  صبح  سبزواری،  حسن  سید  االسالم  حجت 
در  سلسله مباحث تخصصی امام شناسی، در مدرسه 
علمیه حضرت فاطمه محدثه )س( با اشاره به حدیثی 
از امام حسن عسکری )ع(، گفت: خلیفه دوم در صلح 
حدیبیه شخصیت واقعی خود را آشکار کرد که گفت 
من تا این زمان به این اندازه شک در نبوت پیغمبر 

نکرده بودم.
 حجت االسالم سبزواری در ادامه به شبهه های آیه 
مودت در کالم ابن تیمیه اشاره کرد و افزود: ابن تیمیه 
شبهه های زیادی را مطرح کرده از جمله شبهه مکی 
بودن آیه  مودت و اینکه شأن نزول این آیه قبل از 
تولد حسنین بوده است و در آن زمان مسئأله امامت 
مطرح نبوده است؛ چطور این آیه را به اهل بیت نسبت 

دادند؟

 وی پاسخ به شبهه مکی بودن سوره شوری افزود: 
اوال راه تشخیص مکی مدنی بودن آیات این است که 
هر آیه که مضمون معارف دینی و انتقاد از بت پرستی 
زیرا  آید؛  به حساب می  مواقع مکی  اغلب  در  دارد، 
مختص به آن عصر است و آیات بیان کننده شئون 
نظام اسالمی و جهاد و مناظرات با یهود غالبا مدنی 

محسوب می شود.
 در این جا نکته ای شایان دقت است که در تشخیص 
 یک سوره به اغلبیت رجوع شود گرچه آیات مدنی

 باشد.

پاسخ به دو شبهه ابن تیمیه درباره آیه مودتبرگزاری مسابقات قرآن در پیست  اسکی چهارمحال و بختیاری

اظهار  دهقانی نژاد  رضا  االسالم  حجت 
با  »آشنايی  دوره  مصاحبه  داشت: 
با  راهنمايی«  و  مشاوره  مهارت های 
مهارت های  افزايش  و  جهت دهی  هدف 
مشاوره ای طالب و روحانيون استان يزد، 
با حضور 60 نفر از طالب و روحانيون زير 40 
سال طی روزهای پنجشنبه و جمعه يكم و 
دوم بهمن ماه در سالن اجتماعات مدرسه 
شد.معاون  برگزار  يزد  )ره(  خمينی  امام 
بیان  با  يزد  استان  علميه  حوزه  تهذيب 
اينكه اين مصاحبه توسط حجت االسالم 
امور  دفتر  مسئول  اميری،  المسلمين  و 
حوزه  تهذيب  معاونت  خانواده  و  مشاوره 
گرفته  علميه قم و چند تن از معاونان وی 
شركت  نفر   60 مجموع  از  افزود:  شد، 
از  نفر  فقط30  مصاحبه،  اين  در  كننده 
حد  مصاحبه  در  كه  روحانيونی  و  طالب 
توانند در  كنند، می  كسب  را  نمره  نصاب 
و  مشاوره  مهارت های  با  »آشنايی  دوره 
درخصوص  كنند.وی  شركت  راهنمايی« 

گفت: افرادی  ح  مزايای شركت در اين طر
عالوه  شوند،  قبول  نهايی  آزمون  در  كه 
خواهند  دوره،  پايان  گواهی  اعطای  بر 
شركت  نيز  تكميلی  دوره  در  توانست 
كنند.وی ادامه داد: هدف از برگزاری اين 
افراد  اين  نهايت  در  كه  است  اين  ح  طر
استان  علميه  مدارس  در  ديده  آموزش 
بپردازند.حجت  طالب  مشاوره  به  يزد 
عناوين  درخصوص  دهقانی نژاد  االسالم 
آموزشی تصريح  اين دوره  و سرفصل های 
سرفصل   11 دارای  آموزشی  دوره  اين  كرد: 
»اخالق  از   است  عبارت  كه  بود  خواهد 
»روش های  مشاوره«،  فنون  و  اصول  و 
رشد«،  »روانشناسی  تربیت«،  و  اصالح 
»مديريت  موثر«،  روابط  »مديريت 
ازدواج«،  »مشاوره  غرايز«،  و  عواطف 
فرزند«،  »تربیت  خانواده«،  »مديريت 
»آسيب های  تحصيلی«،  »مديريت 
از  رضايت  و  »شادكامی   روانی«، 

زندگی«.

معاون مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، به 
نقش تاثيرگذار مساجد در پیروزی انقالب اسالمی اشاره كرد 
و كانون های فرهنگی و هنری مساجد را پايگاه های مهم 
فرهنگی برشمرد كه وظيفه تداوم راه امام )ره( و شهدا را بر 
عهده دارند. حجت االسالم رمضانعلی معتمدی، معاون مدير 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئول دبیرخانه كانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان، بااشاره به نقش 
تاثيرگذار مساجد در پیروزی انقالب اسالمی گفت: امروز 
كانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان يكی از مهم ترين 
پايگاه های فرهنگی و دينی كه پسوند مسجد را به همراه 
دارد، رسالت مهمی برای تداوم راه امام راحل و شهدا دارد.

وی ادامه داد: كانون های فرهنگی هنری مساجد همراه 
و همگام با ساير نهادها و ارگان ها در طول ايام اهلل 
دهه مبارک فجر، با برگزاری برنامه های فرهنگی و 
شهدا  و  )ره(  امام  آرمان های  با  ديگر  بار   مذهبی، 
تجديد پیمان و به جهانيان ثابت می كنند كه تا آخرين لحظه 
برای دفاع از نظام و انقالب، مطيع واليت فقيه هستند.

وی گفت: در سطح مساجد استان، 200 برنامه محوری در 
راستای گراميداشت ايام اهلل دهه فجر و سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی برگزار می شود.
حجت االسالم معتمدی افزود: اجرای برنامه محفل انس با 
قرآن كريم )بهار قرآن در دهه فجر انقالب اسالمی(، برگزاری 

مراسم سخنرانی با موضوع اهداف انقالب اسالمی و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به همراه جلسه پرسش و پاسخ، 
اجرای تئاتر با مضمون انقالب اسالمی و مسجد با بهره گيری 
از هنرمندان فعال كانون های مساجد و اجرای سرودهای 
انقالبی با حضور گروه های سرود فعال كانون های مساجد 
از برنامه های گراميداشت ايام اهلل دهه فجر در كانون های 

مساجد استان است.
وی تصريح كرد: برگزاری مراسم خاطره گويی با حضور 
فعاالن انقالب در مساجد استان، برگزاری مسابقه عكس 
روزهای انقالب و تهيه گنجينه ای از عكس های موجود 
دربین خانواده ها، برگزاری مسابقه پیامكی با موضوع 
انقالب و بصيرت سياسی و برگزاری مراسم¬های جشن 
پیروزی انقالب در كانون¬های مساجد به ويژه كانون های 
روستايی از ديگر برنامه¬های گراميداشت ايام اهلل دهه 

كانون¬های مساجد استان است. فجر در 
مسئول دبیرخانه كانون¬های فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان افزود: اعضای كانون¬های مساجد سراسر 
استان، با حضور در راهپیمايی دشمن شكن يوم اهلل 22 
بهمن، بار ديگر با آرمان¬های امام و منويات مقام معظم 
رهبری تجديد پیمان می¬كنند و نشان می¬دهند كه برای 
حراست از نظام و انقالب تا آخرين نفس، از هيچ تالشی 

دريغ نمی¬كنند.

نمازلطیفه قرآنیلطیفه جبهه ای
غصه نخور، می¬روم خط برایت می¬آورم 

 برای اينكه مجروحان دردشان يادشان برود و جراحت و نقص 
و  كار  و  آمد  و  رفت  در  وقتی  باشد،  نداشته  نمود  خيلی  عضو 
كدام مناسب حالشان  استراحت مشكلی پیدا می¬كردند، به هر 

چيزي می¬گفتند. 
عباراتی مثل:»سرت درد می¬كند؟ غصه نخور، می¬روم خط يك سر نو 

برايت می¬آورم«، 
»پايت مجروح شده؟ بكن بینداز دور برو از خط يك پای قشنگ بردار«. 
»دستت قطع شده؟ عيبی نداره؛ رفتيم عمليات يك دست قوی و سالم 

می¬آوريم«.
زبان سبز 

خ، نرم يا تند و بی محابا، صريح و با اشاره   زبان چه سبز و چه سر
كنايه وقتی از غالف صبر و سكوت بیرون آمد، نمايندۀ منويات  و 

گوينده است.  قلبی 
ـ شما تا به حال عصباني شده¬ای؟

كم نه. ـ 
كوره در بروی بدهانی هم می¬كنی؟ ـ وقتی از 

ـ تا دلت بخواد.

از  يكی  به  بود  ستمگر  و  ظالم  بسيار  كه  عباسی  خلفای  از  يكی 
كه پسوند آن اسم  كن  گفت:  برای من لقبی پیدا  نديمان خويش 
گفت:  اهلل باشد، مثل َاْلُمعَتصم ِباهلل، آن نديم پس از لحظه ای 

هيچ لقبی برای تو مناسب تر از »نعوُذ باهلل« نيست!
»»»»»»» 

که خر نداشت!  موسی 
قرآن  هرگاه  كه  بود  نويس  خوش  بسيار  گذشته،كاتبی  در 
زيادی  مبلغ  كرد.شخصی  می  آن  در  تصرفاتی  نوشت  می 
او  با  و  كند  كتابت  قرآن  نسخه  يک  او  برای  تا  داد  وی  به 
قبول نيز  ننمايد.كاتب  آن  در  تصرفی  گونه  هيچ  كه  كرد   شرط 

كرد.  
گفت:در هيچ جای آن  وقتی قرآن را نوشت به آن شخص داد، 
كردم، نتوانستم  كه هر چه فكر  تصرفی نكرده ام،مگر در يک جا 
كجاست؟ جا  يک  پرسيد:آن  شخص  ندهم.آن   تغيیرش 

گفت:  
من  افتاد(.كه  زمين  مدهوش،به  صعقا-؛)موسی  موسی  خّر   -
كه حضرت عيسی خر داشت،نه  جای آن نوشتم:خر عيسی؛چرا 

حضرت موسی.

فضیلت صف اول
حضرت موسی ابن جعفر عليه السالم فرمودند: همانا صف اول 

نماز مانند جهاد در راه خداست. )مستدرك، ج6، ص459(
گر امتم  كه ا پیامبر صلی اهلل و عليه و آله فرمودند: سه چيز است 
می دانستند در آن سه چيز چقدر ثواب برای آنهاست، برای انجام آن 
قرعه كشی می كردند؛ آن سه چيز اذان گفتن و آمدن به نماز جمعه و 

ايستادن در صف اول نماز است. )مستدرك، ج6، ص459(
امام علی عليه السالم نيز در اين باب فرموده اند: بهترين صف هاى نماز 
جماعت، صف اول است كه صف مالئكه است و بهترين جاى صف اول، 

سمت راست امام است. )بحاراالنوار، ج 88، ص 18(

مقدار نماز جماعت
كه به نماز جماعت   امام علی عليه  السالم می فرمايند: هنگامی 
تضيیع  نه  و  آور  نفرت  نه  نمازت  بايد  ايستی،  می  مردم  براى 
و  تنفر  شود  كه موجب  را طول بده  آنقدر آن  نه  كننده باشد. 
مردمی  بین  در  كه  چرا  كنی؛  ضايع  را  نماز  كه  سريع  آنقدر  نه 
افراد  بیمار وجود دارد و هم  اند، هم  ايستاده  به نماز  تو  با  كه 

حاجتمند. )نهج البالغه/ نامه 52(

کانون های مساجد در تداوم انقالب اسالمیبرگزاری مصاحبه دوره »آشنایی با مهارت های مشاوره و راهنمایی« نقش بی بدیل 



 حکایتی از افالطون
«« زشتی و زیبایی

روزی، آدم نادان زیبایی، به »افالطون« دانشمند گفت: 
»ای افالطون، تو مرد زشتی هستی«.

 افالطون گفت: »عیبی كه بود گفتی و آن را به همه 
نشان دادی؛ آنچه كه دارم، همه هنر است؛ ولی تو نمی 
بود كه  تنها همین حرفی  تو،  ببینی. هنر  را  توانی آن 
گفتی، بقیه وجود تو سراسر عیب است و زشتی. بدان 
به  و  بودم  دیده  آینه  در  را  تو، خود  گفتن  از  قبل  كه 
سعی  آن  از  بعد  بودم.  برده  پی  خودم  صورت  زشتی 
كردم وجودم را پر از خوبی و دانش كنم تا دو زشتی در 
اما سعی  یك جا جمع نشود. تو مردی زیبارو هستی، 
كن با رفتار و كارهای زشت خود، این زیبایی رابه زشتی 

تبدیل نكنی«.

تختخواب هوشمند
 ،Sleep Number فناوری تختخواب هوشمند شركت
خواب  كیفیت  بر  شده،  تعبیه  حسگرهای  طریق  از 
ارایه تجزیه و تحلیل های كاربردی  به   نظارت می كند و 

می پردازد. 
فناوری جدید این شركت كه »it« نام دارد، برای ردیابی 
سراسر  در  اندام  تناسب  و  سالمت  برنامه های  داده های 

زندگی روزمره طراحی شده است.
این تخت، ضربان  تعبیه شده در  بیومتریك  حسگرهای 
طول  در  ثانیه  در  بار  صدها  را  حركت  و  تنفس  قلب، 
اطالعات  با  را  اطالعات  این  و  می كند  اندازه گیری  شب 
فعالیت های روزانه تركیب می كند تا راه حل هایی را برای 

خواب بهتر در شب ارایه كند.
اندام  این فناوری از طریق برنامه های سالمت و تناسب 
به ارایه راهكارهای مناسبی برای ورزشكاران می پردازد؛ 
تقویت  ورزش های  انجام  حال  در  شما  اگر  مثال  برای 
عضالت شكم باشید، تنظیمات نرم تری را برای تشك در 

جهت كاهش دردهای عضالنی توصیه می كند.
پر  تنظیم  قابل  هوای  محفظه  یك جفت  از  تخت  این   
شده از فوم تشكیل شده، بدان معنا كه زوج ها می توانند 
سمت خود را به راحتی و مستقل از یكدیگر تنظیم كنند.

تابستان  تا  اندازه موجود است  این فناوری كه در شش 
2016 به بازار خواهد آمد و قیمت آن در حدود 1000 

دالر خواهد بود.

ضرب المثل به رخ کشیدن
خوبی  برشمردن  با  كه  برند  می  كار  به  هنگامی  را  اصطالح  این 

هایی كه به كسی كرده اند یا بدی هایی كه از كسی دیده اند، او را 
خجالت زده و از میدان به در كنند.

برخالف تصور بسیاری از فارسی زبانان واژه رخ در این اصطالح به 
معنی چهره و صورت نیست و ارتباطی با این معنا ندارد.

از مهره های آن  نام یكی  از اصطالحات بازی شطرنج و  این واژه 
است. رخ نام مرغی عظیم الجثه و افسانه ای است كه فیل و كرگدن 
بر  مانعی  اگر  بازی شطرنج  این مهره در  رباید و چون  نیز می  را 
سر راه خود نداشته باشد از دور مهره هایی چون فیل و اسب را به 
راحتی از پای در می آورد، این نام را بر آن گذاشته اند. )لغت نامه 

دهخدا(
 شطرنج بازان نیز همیشه كوشش می كنند تا این مهره حریف را 
كه پس از مهره وزیر مهم ترین مهره  است، هر چه زودتر از میان 

بردارند و حریف  را به شكست نزدیك تر نمایند.
 در اصطالح بازی شطرنج هرگاه بازیكنی مهره ای را در كمین مهره 
رخ قرار بدهد تا در نخستین فرصت آن را بكشد، این كار او را را به 
رخ كشیدن می نامند. )عبداهلل مستوفی ، كتاب شرح زندگانی من، 

جلد سوم، برگ 2۴6 (
 با وارد شدن  این اصطالح  در زبان عامه، هر گفته یا كاری را نیز 
كه هدف به شكست كشاندن كسی در بحث و استدالل دنبال كند 

و مایه شرمندگی وی شود، به رخ كشیدن نامیده اند.  

افراد زیادی هستند كه تا به مشكلی برمی خورند، بدون مراجعه به پزشك، 
سراغ استفاده از محصوالت گیاهی می روند. این افراد با این توجیه كه 
محصوالت با منشا گیاهی هستند و ضرری ندارند، كلكسیونی از عرقیات 
از  بسیاری  شاید  كه  درحالی  می كنند؛  نگهداری  منزل  در  را  گیاهی 
بدون  یا حتی  نباشد  مناسب طبع شان  اصال  كلكسیون  این  گزینه های 
توجه به اینكه مدت زیادی از زمان خرید این عرقیات گیاهی می گذرد، 
آن ها را نگهداری می كنند. شاید الزم باشد نیم نگاهی هم به تاریخ مصرف 
بیندازند تا كمی كلكسیون خود را خلوت تر كنید و تاریخ گذشته ها را دور 
بریزند.  حتی گاهی برخی از ما به امید بهبود سالمت خود و خوشحال از 
مصرف محصوالت گیاهی، از همان زمان خرید، محصول ناسالم و تاریخ 
گذشته می خریم. متخصصان معتقدند حتی استفاده از عرقیات گیاهی 
هم اصول و قواعد خاص خود را دارد و هركسی نمی تواند هر آنچه دوست 
دارد، بنوشد. به عالوه الزم است هنگام خرید عرقیات گیاهی به برخی 

نشانه ها توجه داشته باشید تا كاالی مطمئن بخرید. 
شاید ندانید كه عرقیات گیاهی هم فاسد می شوند و حتی شاید ندانید 
كه انواع غیرسالم و فاسد این محصوالت تا چه اندازه خطرناک است. اگر 
خود  دوست داشتنی  كلكسیون  به  راجع  بیشتری  اطالعات  می خواهید 
داشته  باشید، این مطلب مخصوص شماست. دكتر متخصص طب سنتی 

همه چیز را درباره عرقیات گیاهی به شما می گوید.
گیاهی «« متانول در عرقیات 

خود  نباشد،  مناسب  دارویی  گیاهان  از  عرق گیری  فرآیند  كیفیت  اگر 
همین عرقیات باعث بیماری می شود. اگر در دیگ عرق گیری غیر از برگ 
گیاه، چوب های اضافه ریخته شود، خصوصا اگر این چوب ها مدتی در 
آب غوطه ور باشد، عرق حاصل حاوی مقدار زیادی متانول است. متانول 
الكلی است كه از تقطیر تخریبی چوب به دست می آید. متانول ماده ای 
فوق العاده سمی است. كارخانجات تولیدكننده عرق گیاهی و درمانی باید 
گیاهان را به خوبی پاک كنند و فقط برگ و گلبرگ ها برای تولید عرقیات 

گیاهی استفاده شود و چوب ها كامال جدا شود.
«« زیان های استفاده از عرقیات حاوی متانول

تصور كنید فرد از عرقیات گیاهی برای بهبود كبد استفاده می كند؛ اما 
اگر از عرقیات غیرسالم استفاده كند، سم وارد كبد خود می كند. وجود 
ایجاد مسمومیت های  باعث  ناسالم  باال( در عرقیات  متانول ) در مقادیر 
كه  آنجا  از  می شود.  عصبی  سلول های  شدن  سمی  خصوصا  و  كبدی 
یكی از حساس ترین سلول های عصبی، سلول های شبكیه چشم هستند، 
ایجاد  این ماده ممكن است  از زودرس ترین عوارضی كه  بنابراین یكی 

كند، عوارض بینایی و حتی در موارد بسیار شدید آن، كوری است. اگر 
متانول با دوز كم و در طوالنی مدت و به شكل آنچه در عرقیات گیاهی 
غیراستاندارد وجود دارد مصرف شود، باعث تضعیف كبد، التهاب كبدی 

و كبد چرب خواهد شد. 
گیاهی دو آتشه یا عرقیات رقیق شده با آب؟ ««عرقیات 

حاصل  عرقیات،  از  بعضی  است.  عرقیات  خلوص  غلظت  بعدی،  نكته 
دوبار تقطیر است كه كیفیت بهتری دارد. یعنی عرقی كه از گیاه گرفته 
می شود، دوباره با برگ های گیاه جوشانده شده است. به این ترتیب درصد 
آتشه«  »دو  كلمه  عرقیات  این  بسته بندی  روی  دارد.  بیشتری  خلوص 
نوشته شده كه نشان می دهد كیفیت آن محصول بیشتر است. باید بدانید 
كه پزشك برای شما عرق گیاهی دو آتشه تجویز كرده یا عرق معمولی. 
در بعضی مواقع برخی سودجویان عرقیات را با آب مخلوط می كنند كه 

غلظت و خاصیت بسیار كمی دارد و تقلب محسوب می شود. 

«« زیان های استفاده از عرقیات رقیق شده با آب 
عرقیات گیاهی كه با آب رقیق می شوند، خاصیت و تاثیرگذاری كمتری 
دارند؛ بنابراین ممكن است افراد برای كسب تاثیر مطلوب خود از مقدار 
ادرارآور  گیاهی  عرقیات  كه  آنجا  از  كنند.  استفاده  عرقیات  بیشتری 
هستند، ممكن است آب بدن كم شود. این قضیه زمانی پررنگ تر می شود 
كه كلیه هایتان ضعیف باشد. افزایش احتمال سقط جنین در خانم های 
بارداری كه به شكل افراطی از عرقیات گیاهی استفاده می كنند، حتی اگر 

عرق گیاهی سالم باشد، هم جزو مضرات محسوب می شود.
گیاهی گیاهی به جای عرقیات  ««جوشانده 

گاهی چیزی كه با نام عرق گیاهی تولید می شود، در حقیقت جوشانده 
از  حاصل  بخار  تقطیر  از  باید  عرق  كه  درحالی  است؛  گیاهان  برگ 

جوشاندن برگ گیاهان حاصل شود. اگر جوشانده برگ گیاهان به جای 
این صورت ممكن است ذرات جامد  عرقیات گیاهی فروخته شود، در 
باعث  باشد كه  داشته  آن وجود  گیاه هم داخل  اضافی  برگ  و  و شاخ 

عفونت ها و التهاب های گوارشی و اسهال می شود.
گیاهی فروخته شود ««وقتی اسانس به جای عرقیات 

تقلب دیگری كه متاسفانه در برخی كارخانه ها انجام می شود این است 
كار  در  گیاهی  اصال  می كنند،  تولید  گیاهی  عرق  نام  به  كه  عرقی  كه 
نیست. در حقیقت اسانس را با آب مخلوط كرده و به فروش می رسانند. 
حاصل  آن  اسانس  حتی  یعنی  است؛  شیمیایی  اسانس ها  این  گاهی 
اسانس گیری گیاه نیست. یعنی از مواد و تركیبات شیمیایی برای تهیه 

اسانس استفاده می شود و فقط عطر آن گیاه را دارد.
گیاهی ««زیان های استفاده از اسانس به جای عرقیات 

اگر اسانس استفاده شده برای تولید عرقیات، گیاهی باشد مشكل چندانی 
ایجاد نمی شود، فقط تاثیر مورد انتظار عرقیات گیاهی را نخواهد داشت؛ 
ایجاد خواهد  را  باشد، مشكالت زیادی  این اسانس ها شیمیایی  اگر  اما 
كرد. از جمله مهم ترین این مشكالت، آلرژی، حساسیت و عوارض پوستی 
)كهیر، جوش، لك و...( است كه ممكن است در افراد مختلف به شكل 
متفاوت بروز یابد. برای تشخیص دقیق و صددرصدی باید از آزمایشگاه 
كمك گرفت؛ اما راهكارهایی وجود دارد كه مردم می توانند با كمك آن 
تشخیص دهند محصولی كه می خرند، درچه وضعیتی قرار دارد. بهترین 
راه این است كه به  آرم استاندارد، مجوزهای وزارت بهداشت،   تاریخ 
مصرف توجه كنند و خرید از فروشگاه های معتبر را فراموش نكنند. اما 
توجه به برخی نشانه ها می تواند برای تشخیص مورد استفاده قرار گیرد، 

برای شناسایی محصول سالمت می توان از این راه  استفاده كرد:
««توجه به رنگ و محتویات عرقیات

بخار  تقطیر  از  گیاهی  عرقیات  كه  آنجا  از  كه  است  این  نكته  اولین 
بدون  و  خالص  عرقیات  می آید،  به دست  گیاهان  جوشاندن  از  حاصل 
آلودگی، بی رنگ و شفاف هستند. به  عالوه عرقیات گیاهی سالم نباید 
جز خود عرق كه مایع است، چیز دیگری داشته باشد. اگر دیدید عرق 
به  دارد،  وجود  آن  داخل  زاید  جامدات  یا  است  كدر  یا  رنگی  گیاهی 
چوب  همان  جامد  ذرات  این  نكنید.  خریداری  را  آن  عنوان  هیچ 
محصول  شدن  سمی  باعث  می شود  گفته  كه  است  گیاه  اضافات  و 
می شود. به عالوه چنین محصولی ممكن است اصال عرق گیاهی نباشد 
گیاهی  اسم عرق  به  و  كرده  را جوشانده، صاف  گیاه  برگ های   و  فقط 

وارد بازار كرده اند.

عدد ۴0 در نگاه اول یك عدد كامال ساده مانند 
تمامی اعداد دیگر است؛ اما این عدد رازهایی را با 

خود یدک می كشد كه در نوع خود جالب است.
تا عدد ۴0 بشمارید، اما از آن رد نشوید. كمی به 

این عدد فكر كنید؛ چه چیزی به یادتان می آید؟ 
قصد داریم در ادامه حقایقی را از عدد ۴0 برای شما 

بازگو كنیم كه احتماال برایتان جذاب باشد.
 منفی ۴0 درجه یا »چهل درجه زیر صفر«، تنها 
دمایی است كه هم در سلسیوس و هم در فارنهایت 

با هم برابر است.
عدد ۴0 تنها عددی در زبان انگلیسی است كه اگر 
آن را به حروف )Forty( بنویسید، تمام حروفش 
از نظر ترتیب الفبای انگلیسی پشت سر هم قرار 

می گیرد.
9 ماه بارداری را فراموش كنید. یك دوره بارداری 

معمولی به طور معمول ۴0 هفته زمان می طلبد.
زمانی كه غده  خیاركی  یا همان طاعون  در قرون 
مدت  به  كشتی ها  یافت،  شیوع  اروپا  در  وسطی 
۴0 روز در كنار بنادر می ماندند و هیچ مسافری 

گویش  از  »قرنطینه«  واژه  نداشت.  خروج  اجازه 
معنای  به  و  شده  گرفته  ایتالیایی  زبان  ونتیاِن 

»quaranta giorni« یا »چهل روز« است.
وجود  خالی  فضای  مونوپولی، ۴0  تخته بازی  در   
بازی  نوعی  زندگی  كه  می گوید  تخته  این  دارد. 
 ۴0( برابر  شانس  از  بازی  این  بازیكنان  و  است 
شانس( برای رفتن به زندان یا پیروز شدن در بازی 

دارند.
در  نیز  چشمك«  »چهل  تحت اللفظی  عبارت   
یك  معنای  به  است  اصطالحی  انگلیسی  زبان 
چرت كامل و دلچسب. دكتر ویلیام كیتچاینر در 
كتاب راهنمای خود در سال 1812 میالدی به این 
موضوع اشاره كرده بود كه یك چرت روزانه كامل 

به طول ۴0 بار پلك زدن است.
اسپری  یك  تولیدكننده  شركت  شیمیدانان    
دقیقا  آب،  جداسازی  برای  روان كننده،  جادویِی 

چهل بار تالش كردند. از این رو، آن اسپری »دبلیو 
این  شیمیایی  فرمول  شد.  نام گذاری   »۴0 دی 
اسپری كامال منحصر به فرد بود و برای چربی گیری، 
گریس زدایی و تمیزكاری قطعات مورد استفاده در 

صنایع هوا - فضا و موشك به كار می رفت. 
عدد ۴0 در ادبیات هم معنایی دارد: تعداد دزدانی 
كه علی بابا در قصه هزار و یك شب با آن ها سر و 

كار داشت ۴0 نفر بود.
«« عدد 40 در متون مذهبی 

شده اند.  مبعوث  سالگی  چهل  در  پیامبران  همه 
»عیون االخبار -2 -۳6«

حضرت عیسی مسیح ۴0 روز در بیابان روزه گرفت 
تا خود را در برابر اهریمن بیازماید.

به كمال می رسد.  انسان در چهل سالگی   رشد 
»غوالی الئالی-۴۳1«

گریست.  روز   ۴0 بهشت  فراق  در  آدم  حضرت 
»بحار-162-11«

حضرت آدم در مرگ هابیل چهل شب گریه كرد. 
»بحار -11- ۴۴«

زمین چهل روز در مرگ مومن می گرید. »تفسیر 
عیاشی-1۵۴-2«

»اتحاف  داد.  مهلت  فرعون  به  روز  چهل  خداوند 
الساده-۷۵-1«

گرفته؟ چرا بینی ام همیشه 

گرفتگی یا احتقان بینی حالتی ناخوشایند است كه گاهی 
علت خاصی برایش پیدا نمی كنیم. اگر بینی تان مدام گرفته 
است و فكر می كنید مشكل خاصی هم ندارید، ممكن است 
عواملی در بروز این پدیده دخیل باشند كه شگفت زده تان 

كنند.
به چیزی هم  تقریبا مطمئن هستید كه  و  نیستید  بیمار   
است؟  گرفته  بینی تان  اینقدر  چرا  پس  ندارید؛  حساسیت 
و  گرده ها  به  آلرژی  و  آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  هرچند 
اما  بینی هستند،  از دالیل شایع گرفتگی  حیوانات خانگی 
سبب  می توانند  كه  دارند  وجود  هم  دیگری  فراوان  دالیل 
اینجا  باشید. در  بینی مشكل داشته  راه  از  تنفس  با  شوند 

شش دلیل ممكنی را كه باید آنها را بشناسید، می آوریم.
محیطتان  در  چیزی  به  نسبت  اما  ندارید،  لرژی  آ  »»

حساسیت دارید
حدود یك سوم افرادی كه مجراهای بینی شان ملتهب است، 
مشكلی دارند كه به آن رینیت غیرآلرژیك می گویند؛ یعنی 
سیستم ایمنی بدنشان مقصر نیست. اگر تست آلرژی دادید 
و جواب منفی بود، احتماال دلیل گرفتگی بینی تان همین 

است.
نمی شود  تمام  هرگز  كه  بینی  گرفتگی  برای  دیگر  دلیل 
پولیپ است. پولیپ زایده خوش خیمی است كه می تواند در 

بینی یا سینوس باشد و خطرناک نیست.
یا  محرک گر«  گرفتگی،»رینیت  این  رایج  انواع  از  یكی   
وازوموتور« است كه زمانی روی می دهد كه بدن  »رینیت 
شما با چیزی مانند دود سیگار، عطر و یا هوای خشك آزرده 

یا ملتهب شود.
باشند. حالت  این  بروز  سبب  می توانند  نیز  دما  نوسانات   

بهترین راه این است كه محرک ها را شناسایی كرده و تا 
جایی كه می توانید از آنها اجتناب كنید. اگر این كار مفید 
ضداحتقان  اسپری  از  استفاده  مورد  در  پزشك  از  نبود، 
بینی كه حاوی آنتی هیستامین یا كورتیكواستروئید است، 

راهنمایی بخواهید.
«« باردار هستید

وقتی باردار هستید و جنینی در درون بدن شما در حال رشد 
است، غیر از باال آمدن و بزرگ شدن شكم، تحوالت زیاد و 
هورمونی،  تغییرات  می دهد.  رخ  شما  بدن  در  چشمگیری 
اینكه گردش خون  این تحوالت هستند. ضمن  اصلی ترین 

بیشتری در بدنتان خواهید داشت.
 هرچند بیشتر مردم فكر می كنند بارداری سبب تورم مفصل 
كه  بدانید  اگر  كنید  تعجب  شاید  اما  می شود،  پا  قوزک  و 
پرده های مخاطی بینی شما نیز ممكن است متورم شوند. 
شاید این حالت موجب شود حتی وقتی كه بیمار نیستید 
هم احساس گرفتگی و احتقان كنید؛ حتی خونریزی بینی 

هم در این شرایط ممكن است.
استفاده  و  مایعات  زیاد  نوشیدن  بخور،  دستگاه  از  استفاده 
از  پیش  البته  باشد.  مفید  نمكی، می تواند  بینی  اسپری  از 
هرگونه درمانی كه نیاز به نسخه پزشك ندارد، ابتدا با پزشك 

متخصص زنان مشورت نمایید.
گرفتگی بینی انعکاسی شده اید «« مبتال به 

یك  باشید،  داشته  آلرژی  یا  شدید  سرماخوردگی  اگر 
اما  باشد.  موثر  بسیار  می تواند  دكونژستان  بینی  اسپری 
حواستان باشد كه اگر به راهنمای استفاده از آن دقت نكنید 
)ممنوعیت استفاده بیش از سه روز(، ممكن است مبتال به 
گرفتگی بینی انعكاسی شوید؛ یعنی به آن معتاد شوید و اگر 
بخواهید مصرف آن را قطع كنید، بیشتر احساس گرفتگی 

خواهید كرد. بنابراین مجددا به آن برمی گردید.
برای  نیست.  ای  ساده  كار  معیوب  چرخه  این  شكستن   
مدتی احساس بسیار بدی خواهید داشت؛ اما تدریجا بهتر 

می شوید.
 اگر خودتان نمی توانید ترک این عادت را مدیریت كنید، 
برخی  بگیرید.  راهنمایی  آلرژی تان  متخصص  پزشك  از 
افراد برای كنار گذاشتن دكونژستان بینی، نیاز به استفاده 
از داروهای استروییدی خوراكی یا از نوع اسپری بینی آن 

دارند.
«« مبتال به عفونت سینوسی شده اید

عفونت های  بیشتر  نمی شود؟  تمام  سرماخوردگی تان 
ویروسی مانند سرماخوردگی، بعد از یك یا دو هفته به پایان 
می رسند. اگر بیماری شما بیشتر از این ها به درازا كشید یا 
اگر احساس می كنید سرماخوردگی تان وقتی درحال خوب 
پزشك  به  و شدت می گیرد،  عود كرده  دوباره  است  شدن 

مراجعه كنید.
شده  سینوس  باكتریایی  عفونت  به  مبتال  است  ممكن   
باشید كه نیازمند درمان با آنتی بیوتیك است. سایر عالیم 
سینوزیت باكتریایی شامل تب، خروج چرک از بینی و درد 
محل  دوم  )تصویر  سینوس هاست  ناحیه  در  شدید  نسبتا 

سینوس ها در صورت را نشان می دهد(.
کاری تیرویید دارید کم    »»

باز هم هورمون ها! كم كاری غده تیرویید بیماری كه در بدن 
شما به اندازه كافی هورمون تیرویید تولید نمی كند، می تواند 
خستگی  عالیمی چون  با  همراه  بینی  گرفتگی  به  منجر 
و  پوست  مو، خشكی  تارهای  شدن  نازک  یبوست،  مداوم، 

احساس سرما شود.
داشته  تیرویید  كاری  كم  است  ممكن  می كنید  فكر  اگر   
یا غدد بخواهید میزان  از پزشك متخصص داخلی  باشید، 
تركیبی  داروهای  از  استفاده  كند.  بررسی  را  هورمون  این 
نظر  و  لووتیروكسین(  )مانند  تیرویید  هورمون  مصنوعی  و 
این  تعادل  برگشت  به  می توانند  غدد،  متخصص  پزشك 

هورمون در بدن شما كمك كند.

 اشتباهاتی در هنگام شستن
 لباس ها با دست

معموال قبل از پر كردن سینك، لباس را داخل آن قرار می دهید.
نظر  در  لباس ها  كردن  حمام  دست،  با  را  لباس هایتان  شستن 
بگیرید. درست همان طور كه شما قبل از پر كردن وان حمام وارد 
آن نمی شوید، نباید لباس هایتان را قبل از اضافه كردن آب و مواد 

شوینده داخل آن بگذارید.
نیروی آب كه به پارچه ضربه می زند، می تواند به آن صدمه بزند و 
موادشوینده هنگامی كه مستقیم روی لباس ریخته می شود، می تواند 
باعث ایجاد مشكل در شست وشو شود. در عوض سینك خود را با 
آب ولرم و یا خنك پر كنید و همان طور كه در حال پر كردن آن 
هستید، مقدار توصیه شده و الزم از مواد شوینده را به آن اضافه 
آب حل شدند، سپس  در  شوینده  مواد  كه  شوید  مطمئن  كنید. 
لباس هایتان را داخل آب به آرامی فشار بدهید تا به طور كامل در 

آن غوطه ور شوند.
««معموال لکه ها را چنگ می زنید

شست وشوی خشن می تواند به پارچه، مخصوصا پارچه های لطیف 
آسیب برساند. به آرامی  مواد شوینده را با نوک انگشتانتان روی لكه ها 
بكشید. سپس همان طور كه آن خیس می  خورد، چندین بار پوشاک 
را داخل آب كف دار فشار بدهید. اكثر لباس ها در حدود 1۵ دقیقه 
تمیز می شوند. بعضی از لباس ای بسیار كثیف، ممكن است به خیس 

خوردن طوالنی تری نیاز داشته باشند.
««معموال با استفاده از شیر آب لباس را آبکشی می کنید

نگه داشتن لباس های ظریف زیر شیر آب ممكن است باعث شود كه 
پارچه كش بیاید؛ بنابراین شما باید همان طور كه آن ها را شستید، 
آبكشی كنید؛ یعنی لباس را داخل وان یا ظرفی از آب زالل و شفاف 
برای  را  پوشاكتان  آبكشی شدید،  آماده  آبكشی كنید. هنگامی كه 
را  آن  و سپس  كنید  دو دست جمع  هر  داخل  آسان تر  نگه داری 
داخل صافی قرار بدهید. اگر شیر آب شما در حالت پاشیدن آب قرار 
دارد می توانید لباس های ظریف مثل لباس زیر زنانه را همان طوری 
آبكشی كنید و آن را داخل صافی قرار بدهید. اگر غیر از این هست، 
لگن را با آب خنك، زالل و شفاف پر كنید و لباس را داخل آن غرق 
كنید و سپس آبكشی كنید. معموال برای از بین بردن رطوبت لباس، 
آن را محكم فشار می دهید. چرخاندن و محكم فشار دادن پارچه های 
ظریف باعث آسیب رسیدن به آن ها می شود. راه بهتر برای از بین 
بردن رطوبت لباستان این است كه پوشاک را بعد از شست وشو به 
آرامی  بلند كنید و آن را تا حدی فشار بدهید. سپس آن را آرام روی 
حوله جاذب رطوبت پهن كنید. حوله و لباس را با هم جمع كنید و 

فشار بدهید و سپس آن را باز كنید.
کردن آویزان می کنید ««معموال لباس ها را برای خشک 

برای اطمینان از اینكه لباس های ظریف مخصوصا كشباف، شكل 
خودشان را از دست نمی دهند، همیشه آن ها را صاف پهن كنید 
حوله خشك  یك  روی  را  لباس هایتان  یا  ژاكت  شوند.  تا خشك 
پهن كنید و پشت آن را ببندید تا شكل آن حفظ شود و سپس 
لباس  جلوی  هنگامی كه  شود.  خشك  آزاد  هوای  با  بدهید  اجازه 
 خشك شد، آن ر  برگردانید تا پشت لباس هم هوا بخورد و خشك

 شود.

کودک  چند پیشنهاد برای صبحانه 
کودک ««پنکیک خانگی یک صبحانه مقوی برای 

که اغلب با مواد نگه دارنده همراهند،  به جای خرید محصوالت صنعتی 
را  خانگی  پنکیک  یک  جای  چیز  هیچ  شوید.  کار  به  دست  خودتان 
تابه، بوی  غ و شیر هنگام سرخ شدن در  آرد، تخم مر نمی گیرد. مخلوط 
که روی آن  کسی را باز می کند. چه بهتر  که اشتهای هر  خوشایندی دارد 
عسل، شیره انگور یا میوه های فصل بریزید تا بچه ها این صبحانه مقوی را 

با لذت بیشتری بخورند.
««ساالد میوه های تازه با عسل

میوه  بشقاب  یک  همیشه  صبحانه تان  میز  روی  می کنیم  پیشنهاد  ما 
راحت تر  برای بچه ها  را  کار، خوردن میوه  این  بگذارید.  کنار  پوست کنده 
کردن  می کند و توجهشان جلب خواهد شد. عالوه بر آن، شما با درست 
کاسه جمع  را در یک  ویتامین ها  از  میوه می توانید مخلوطی  یک ساالد 
کنید و در آخر اینکه شربت پرتقال، آلبالو یا عسل می تواند طعم تازه ای به 

کند.      ساالد میوه شما اضافه 
کوی سریع صبحانه ««تا

غ پاشیده اید  کمی هم بر آن پنیر چدار و تخم مر که  یک ورقه نازک از نان 
شده  ورقه  ورقه  غ  تخم مر جای  به  است.  مناسب  کودک  صبحانه  برای 
کمی سبزیجات نیز روی نان  کنید یا  )آب پز( می توانید از املت نیز استفاده 

اضافه کنید. 
««مینی پیتزای سالم برای صبحانه

دلخواه  پیتزای  گاه گاهی  می توانید  شما  نیست.  شام  برای  فقط  پیتزا 
کنید؛ یک پیتزای  کامال سالم برای صبحانه او تهیه  کودکتان را با ترکیبات 
گوجه فرنگی قرار  کمی  غ و پنیر و  که روی خمیر آن مقداری تخم مر کوچک 

داده اید و تقریبا همه از خوردن آن لذت می برند.   
««تست وانیلی فرانسوی

و  خوشمزه  صبحانه  یک  برای  هیجان انگیز  و  ساده  گزینه  یک  نان  این 
کارهایتان، نان تست را ۳۰ثانیه در  کافی است در حین دیگر  سالم است. 
کمی وانیل و شکر نگه  لیوان شیر،  غ، نصف  از دو عدد تخم مر مخلوطی 
کنید  کنید و نان ها را در آن سرخ  کف یک تابه را چرب  دارید. بعد از آن 

تا طالیی شوند. در آخر پودر خوشبوی دارچین و عسل را فراموش نکنید.
گردو ««سیب پخته با دارچین، خامه و 

کافی است از شب قبل،چند سیب قرمز را پوست بکنید و بگذارید خیلی 
آرام نیم پز شوند.قبل از سرو صبحانه، سیب  های پخته را در ظرف بریزید و 
کنید.  کمی پودر دارچین تزیین  گردو، عسل و  با یک قاشق خامه، دو عدد 

بدون شک طعم و عطر مطبوع این صبحانه از فکرتان بیرون نمی رود.  
غ ««املت تخم مر

کودکان و سرشار از  غ یک غذای مغذی و پرخاصیت برای   املت تخم مر
که دوست دارید  غ ها را به هر مقدار  کاسه تخم مر پروتئین است. در یک 
بشکنید و بعد ۱ قاشق سوپ خوری آب و یک دوم قاشق چای خوری نمک 
غ را داخل ماهی تابه بریزید  کنید. تخم مر کنید. روغن را داغ  به آن اضافه 
و بگذارید بپزند.                                                         ادامه دارد ...

«« فناوری««حکایت  «« ارسار خانه داری ««سالمت  

«« تغذیه کودک 
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