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انتخاب، آزمون، سرنوشت
 بخش سوم

شاخص ها و معیارهای نماینده مجلس
  شاخص ها و معیارهای مثبت:

۱-    اهلیت و شایستگی )شایسته ساالری(:
»ان اهلل یأمرکم ان تؤداالمات الی اهلها«

که به هیچ کس جز براساس  سنت الهی بر این است 
این  نمی دهد.  مسئولیتی  الزم،  شایستگی های 
امامت،  نبوت،  خطیر  مقام  گذاری  وا در  مهم 
مقامات معنوی و رهبری ها و هدایت های اساسی 
که از آزمون الهی موفق  کامال نمایان است. افرادی 
و پیروز بیرون آمدند، خداوند مسئولیت های مهم 

کرده است. گذار  را به ایشان وا
را  او  آموخت،  را  اسما  آدم  حضرت  به  که  زمانی 

کرد: خلیفه خود در زمین معرفی 
االرض  فی  جاعل  انی  للمالئکه  ربک  قال  اذ  »و   
یسفک  و  فیها  یفسد  من  فیها  اتجعل  قالوا  خلیفه 
الدماء و نحن نسج بحمدک و نقدس لک قال انی 
)بقره،  کلها«  االسماء  آدم  و علم  ما التعلمون  اعلم 

)۳۱-۳۰
مراحل  گذاشتن  سر  پشت  با  ابراهیم  حضرت 

آزمایش به مقام امامت رسید. )بقره ۲۴( 
انی  قال  فاتهمن  بکلمات  ربه  ابراهیم  ابتلی  اذ  »و 

جاعلک للناس اماما«
به  جسمی  توانایی  و  دانش  خاطر  به  طالوت 
جالوت  با  تا  شد  منصوب  بنی اسراییل  فرماندهی 
و  العلم  فی  بسطه  »زاده   )۲۴۷ )بقره،  بجنگد. 

الجسم«
مسئولیت  الهی  سنت  در  که  می شود  مالحظه 

امانت است و این امانت...

 توان رقابتی شرکت فوالدمبارکه
 در عرصه جهانی مثال زدنی است

کمیت پول،فرهنگ در ورزش که باحا گارانی   درروز

 رنگ باخته است:

   کدام راهکار اساسی، 
راهگشای مشکالت 

فرهنگی است؟

ظهرابی:

وت پلمب ماز
وگاه های اصفهان نير

قطعا باز نمی شود

کرد: کید  رضا امینی رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تا

ورت نصب سامانه  ضر
وی  هوشمند بر ر

 تاکسی ها

کردند نمایندگان  تصویب 

یف مصادیق  تعر
 جرم سياسی
 در مجلس 

ل سعود اطمینان  داد؛ جان کری به سران آ

ویی با ایران،  ویار در ر
در کنار متحدان عرب 

ایستاده ایم

امام جمعه اصفهان:

ی از شوراها  بسيار
ی دارند نقش صور
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دیدار رهبر معظم انقالب با پاسداران ندسا

کار شما بسيار عالی، جالب و بهنگام بود

قائم مقام بانک مرکزی:

 خوراکی هایی
 که برای کودکان 
کشنده هستند 

وزنامه ای برای همه ر

یک جامعه شناس:

یال ها طالق   بعضی سر
ویج می دهند را تر

محسنی اژه ای:

ونده تخلفات  تشکيل 40 پر
انتخاباتی در 31 استان کشور
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قسمت اول

ادامه دارد ...

    سامانه رفع خرابی  20117  
                                                   

                                                                                                                    
گرامی:  مشترک 

گوشی تلفن به سیم ها یا پریز ورودی     هنگام قطع تلفن ثابت ، ابتدا با وصل 

درب،  از سالم بودن خطوط داخلی اطمینان حاصل فرمایید و چنانچه 

کنید  کشی مشورت  کارشناس سیم  خرابی از داخل محل بود، با یک نفر 

چنانچه قطعی از داخل محل نبود، می توانید از تلفن ثابت دیگر یا تلفن 

گیری و شماره تلفن خراب خود   همراه  خود شماره 20117 را شماره 

کلید ستاره را فشار دهید.  کنید و در پایان  را مرقوم 

5000 شماره  با  مشکل  بروز  و  راهنمایی  هرگونه  دریافت   جهت 

 صدای مشتری تماس حاصل فرمایید .                                                                

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سالمت جامعه  آ
 گلدیس وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

شاهین شهر و میمه به صورت سر جمع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

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

به آدرس 

 /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه یا با شماره تلفن های زیر 
تماس حاصل فرمایند.

کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه: 031-37923859 شماره تلفن 

 شماره تلفن امور قراردادهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان
 شاهین شهر ومیمه:

29-45250026-031 داخلی 129 

شماره تلفن امور قرار دادهای مدیریت امور پشتیبانی: 031-37924006

م الف 30858



انتخاب، آزمون، سرنوشت
 بخش سوم

شاخص ها و معیارهای نماینده مجلس:
  شاخص ها و معیارهای مثبت:

۱-    اهلیت و شایستگی )شایسته ساالری(:
»ان اهلل یأمرکم ان تؤداالمات الی اهلها«

براساس  جز  کس  هیچ  به  که  است  این  بر  الهی  سنت 
در  مهم  این  نمی دهد؛  مسئولیتی  الزم،  شایستگی های 
و  معنوی  مقامات  امامت،  نبوت،  خطیر  مقام  گذاری  وا
کامال نمایان است.افرادی  رهبری ها و هدایت های اساسی 
خداوند  آمدند،  بیرون  پیروز  و  موفق  الهی  آزمون  از  که 

کرده است. گذار  مسئولیت های مهم را به ایشان وا
که به حضرت آدم اسما را آموخت، او را خلیفه خود  زمانی 

در زمین معرفی فرمود:
 »و اذ قال ربک للمالئکه انی جاعل فی االرض خلیفه قالوا 
نسج  نحن  و  الدماء  یسفک  و  فیها  یفسد  من  فیها  اتجعل 
بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما التعلمون و علم آدم 

کلها …« )بقره ۳۱-۳۰( االسماء 
قسمت  مراحل  گذاشتن  سر  پشت  با  ابراهیم  حضرت 

آزمایش به مقام امامت رسید.) بقره ۲۴( 
انی جاعلک  قال  فاتهمن  بکلمات  ربه  ابراهیم  ابتلی  اذ  »و 

للناس اماما«
فرماندهی  به  جسمی  توانایی  و  دانش  خاطر  به  طالوت 
بنی اسراییل منصوب شد تا با جالوت بجنگد. )بقره ۲۴۷(  

زاده بسطه فی العلم و الجسم …
که در سنت الهی مسئولیت امانت است  مالحظه می شود 
که توانسته  کسانی سپرده می شود  کس و  و این امانت به 
کنند و به  باشند اهلیت، توانایی و شایستگی خود را ثابت 
ح است؛  تعبیری در سنت الهی بحث شایسته ساالری مطر
سپردن  امکان  الزم،  امتیازات  و  شایستگی  وجود  بدون 

کلی وجود ندارد. مسئولیت به عنوان امانت به 
مسئولیت  سپردن  در  نیز  ما  مسلمان  مردم  اینکه  نتیجه   
سیاسی،  مسئولیت های  مهم ترین  از  که  نمایندگی 
اجتماعی و … است به اصل شایستگی توجه ویژه داشته و 
دارند؛ همچنین سپردن سرپرستی خزاین مصر به حضرت 
یوسف و دامادی حضرت موسی و ازدواج با دختر شعیب 
به  توجه  ضرورت  نشان دهنده  قرآنی،  دیگر  نمونه های  و 
گزینش  عنصر شایستگی و به تعبیر امروز شایسته ساالری در 
دارای  افراد  به  مسئولیت ها  و  امور  گذاری  وا و  مسئوالن 
معنای  به  شایستگی  است.  اصلح  انتخاب  و  صالحیت 
مختلف  صالحیت های  و  دانش  مهارت،  توانایی،  داشتن 

است.
۲-    والیتمدار:

»اطیعوا اهلل و اطیعواالرسول و اولی االمر منکم«
و  والیت  سایه سار  در  ۳7سال  که  والیتمداری  مردم 
و  اقتصادی  تحریم  تا  جنگ  از  را  توطئه  صدها  با  امامت 
شبیخون فرهنگی تا اتهامات واهی حقوق بشری با پیروی 
گذاشته اند  بی چون و چرا از مقام والیت با پیروزی پشت سر 
که در آزمون های  کسانی برای نمایندگی رای می دهند  به 
اطاعت پذیری از رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی سربلند 
با  و  نباشند  توجیه  اهل  که  کسانی  باشند؛  آمده  بیرون 
گوش جان فرامین رهبری را بشنوند و در تمامی ابعاد پیگیر 
را  رهبری  ندای  هرجا  که  افرادی  کنند؛  مطالبه  و  باشند 
گفتند و با قاطعیت تمام در مقابل مخالفان  شنیدند لبیک 
سرسوزن  یک  و  دادند  ج  خر به  ایستادگی  آشکار،  و  پنهان 
و  سختی  در  و  ندادند  راه  خود  به  تردید  امر  این  در  هم 
شرایط تنگ و سخت و در آرامش و وضعیت مناسب تفاوتی 
از خود نشان ندادند؛ بلکه در هر شرایط مهمی اطاعت امر 

رهبری بوده است.
۳-   حافظ اسرار:

در  باالخره  است؛  مهم  گی های  ویژ از  اسرار  حفظ  توانایی 
که ظرفیت  کنند  مرکز مهم مجلس باید افرادی ورود پیدا 
و  ملی  رازهای  باشند؛  داشته  نظام  اسرار  حفظ  در  را  الزم 
کنند و حافظ  منطقه ای و حتی بین المللی را بتوانند هضم 

آن نیز باشند.
امام علی ابن موسی الرضا علیه السالم می فرمایند:ال یکون 
المؤمن مؤمنا حتی تکون ثالث خصال: سنه من ربه و … و 

اما السنه من ربه فکتمان الّسر.
پوشیدن اسرار و پاسداری از رازهای مردم سنتی الهی است 

که یک نفر نماینده باید بر این موضوع توانمند باشد.
 ۴-   عقالنیت و خردمندی:
پیامبر اعظم )ص( فرمودند: 

)بحار، ج ۷۲،  الرشاد«.  لباب دّل علی  اال » من شاور ذوی 
که با انسان خردمند به مشورت بپردازد به  کسی  ص۱۰۵( 

راه رشد و موفقیت رهنمون خواهد شد.
خردمند  و  عاقل  انسانهایی  به  اسالمی  شورای  مجلس   
که قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد  کسی  نیازمند است؛ 
و با چشم تیزبین و بصیرت بتواند پشت قضایا را ببیند و بر 

کند . آن مبنا اتخاد تصمیم 
چنانچه امام صادق )ع( نیز یکی از ارکان مشورت ثمربخش 
کرده اند.)مکارم  معرفی  مشورت  طرف  خردمندی  را 

االخالق، ج ۲، ص۸۰( )اوله ان یکون …. تشاوره عاقال( 
فانه  ع  الور الرجال  من  العاقل  )استشر  فرمودند:  همچنین 
الیأمر اال بخیر(؛ مرد خردمند باتقوا را به مشورت بگیر؛ زیرا 

کند. جز به نیکی سفارش نمی 

«« رسمقاله به قلم مدیر مسئول 

مصادیق جرم سیاسی در مجلس تعریف شد تشکیل 40 پرونده تخلفات انتخاباتی در 31 استان کشور

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست امروز پارلمان، مصادیق جرم سیاسی 
کردند. را مشخص 

نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
درباره  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  گزارش  پارلمان،  یکشنبه  روز  علنی 
تصویب به  را  ح  طر این  از  دیگری  مواد  و  کردند  بررسی  را  سیاسی  جرم  ح   طر

 رساندند.
که طبق آن جرایم زیر در صورت  ح را به تصویب رساندند  وکالی ملت، ماده 2 این طر

انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون، جرم سیاسی محسوب می شوند:
الف- توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع 
رییس جمهور،  معاونان  نظام،  مصلحت  تشخیص 
وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه 

مسئولیت آنان.
کشور  سیاسی  نماینده  یا  رییس  به  توهین  ب- 
که در قلمرو ایران وارد شده است. با رعایت  خارجی 
بخش  اسالمی  مجازات  قانون   517 ماده  مفاد 

تعزیرات.
ج در بندهای »د« و »ه« ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها،  پ- جرایم مندر
اقلیت های دینی شناخته  یا  انجمن های اسالمی  انجمن های سیاسی و صنفی و 

شده مصوب 1360/6/7.
مجلس  جمهوری،  ریاست  رهبری،  خبرگان  انتخابات  قوانین  در  مقرر  جرایم  ت- 
ناظران  و  مجریان  استثنای  به  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای  و  اسالمی  شورای 

انتخابات.
کاذیب. ث- نشر ا

که دستگاه قضایی  کرد: 700 پیامک  در این خصوص رد و بدل شده  کید  محسنی اژه ای تا
تعقیب  برخی تحت  و  و دستگیر شده اند  افراد شناسایی  این  انداخته اند؛  به زحمت  را 

هستند.
استان   31 در  انتخاباتی  تخلفات  درباره  پرونده   40 تشکیل  از  قضاییه  قوه  سخنگوی   

کشورخبر داد.
در  اژه ای  محسنی  غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم  وطن،  کیمیای  گزارش   به 
گرامیداشت  نیز  نود و یکمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر و 
که  مانده  باقی  زمان  انتخابات  به  دیگر  ماه  یک  حدود  کرد:  اظهار  بهمن   22 یوم اهلل 
ان شاءاهلل با التزام همگان به قانون ما هفتم اسفندماه 
انتخابات پرشور و با نشاطی را در فضای آرام و با مشارکت 

کثری شاهد باشیم. حدا
وی افزود: در این مدت نسبت به سنوات قبل، پرونده 
هست  که  هم  مقداری  همین  گرچه  نداشتیم؛  زیادی 
 40 مجموع  در  استان،   31 در  اما  شود؛  کمتر  و  کم  باید 
که بیشتر مربوط به مواردی است  پرونده تشکیل شده 
نامزدها  برخی  علیه  تخریب هایی  مجازی  فضای  در   که 

صورت می گیرد.
وی یادآور شد: قبل از اعالم رسمی از طریق مراجع رسمی باید از گمانه زنی درباره کسانی که 
ردصالحیت شدند یا صالحیتشان احراز  نشده، اجتناب شود؛ به خصوص گمانه زنی هایی 
برده شده،  که اسمشان  افرادی  قانون است و سبب می شود مطالبی درباره  که خالف 

کنند. مطرح شود و آن ها شکایت 
دستگاه  که  شده  بدل  و  رد  خصوص  این  در  پیامک   700 کرد:   کید  تا اژه ای  محسنی 
برخی  و  شده اند  دستگیر  و  شناسایی  افراد  این  انداخته اند؛  زحمت  به  را   قضایی 

تحت تعقیب هستند.

که چرا عربستان  »این موضوع می تواند به خوبی توضیح دهد 
سعودی چنین مواضع سختی را در میدان سیاست و بازار نفت 

کرده است...« در مقابل ایران اتخاذ 
 )Forbes( فوربز  آمریکایی  مجله  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ایران  و  سعودی  »عربستان  عنوان  تحت  گزارشی  انتشار  با 
به  خود،  آنالین  صفحه  در  نیستند«  آماده  سوریه  صلح  برای 

کرات صلح سوریه پرداخته است.  گمانه زنی درباره مذا
اول  معاون  بایدن«  »»جو  است:  آمده  گزارش  این  در 
گذشته در استانبول، پیامی روشن  رییس جمهور ]آمریکا[، روز 
دادن  پایان  برای  »آمریکا  کرد:  عنوان  سوریه  باره  در  رسا  و 
کشورهایی  ظاهرا  است.«  آماده  سوریه  خونین  جنگ  به 
برای  هم  هنوز  داده،  قرار  مخاطب  را  ها  آن  بایدن  آقای  که 
هفته  اوایل  است  قرار  که  سوریه  صلح  کرات  مذا از  پشتیبانی 
که به نظر می رسد آن ها  آینده شروع شود، آماده نیستند؛ چرا  
کشوری  باره دو  این موضوع در  اند.  کری زده  به  را  خودشان 

ایران،  و  سعودی  عربستان  یعنی  دارند،  حضور  سوریه  درگیری  در   که 
در  کشور  دو  ارشد  مقامات  میان  اتهامات  خشن  است.تبادل  صادق 
گواهی بر آمادگی نداشتن دو کشور برای  مجمع جهانی اقتصاد در داوس، 
صلح در سوریه است.« این پایگاه آمریکایی با اشاره به سابقه روابط ایران 
و عربستان و تنش های اخیر، می نویسد: »برداشته شدن تحریم ها، ترس 
که  کرد؛ ایرانی مرفه  و هراس قدیمی عربستان سعودی را دوباره شعله ور 
که می تواند  ایرانی  درهای آن به سوی اقتصاد جهانی باز شده است؛ 

فرمانروایی  برای  چالشی  نتیجه،  در  و  عربستان  جوانان  برای  مدلی 
علیه  ملل  سازمان  تحریم های  لغو  با  کنون  ا باشد.  سعودی  سلطنتی 
جمهوری اسالمی ایران، این سناریو بسیار محتمل به نظر می رسد. این 
که چرا عربستان سعودی چنین  موضوع می تواند به خوبی توضیح دهد 
 مواضع سختی را در میدان سیاست و بازار نفت در مقابل ایران اتخاذ کرده

مقابل  خود  نفتی  جنگ  اقدامات،  این  به  پاسخ  در  نیز  است.ایران   
کرده و به دنبال در هم شکستن اقتصاد عربستان  عربستان را پیگیری 

 است که پیش از این، از کاهش قیمت نفت صدمه دیده
پیروز  طرف،  کدام  نیست  معلوم  که  حالی  در  است.   
مسئله  یک  بود،  خواهد  اقتصادی  و  سیاسی  جنگ 
اختالفات  گذاشتن  کنار  برای  کشور  دو  است:  روشن 
در سوریه آماده نیستند و این برای صلح، برای صنعت 
 نفت آمریکا و برای بازارهای مالی که از زمان شروع جنگ
 بر سر قیمت نفت بین این دوکشور ناآرامی های زیادی 

کرده اند، بسیار بد خواهد بود.« را تجربه 
بیشتر  در  گفت  می توان  جرئت  به  که  حالی  در 
متحدانش  و  آمریکا  از  پایی  رد  منطقه،  ناآرامی های 
وجود دارد، رسانه های آمریکایی دایما از تالش های 
ایاالت متحده برای برقراری صلح در منطقه نوشته و 
کشورها از جمله ایران را از موانع صلح در منطقه  دیگر 
و  آمریکا  دروغین  می کنند.مبارزه  معرفی   
تامین  آن،  دیگر  روی  که  داعش  با  متحدانش 
قدرت  گسترش  جز  نتیجه ای  بوده،  تروریستی  گروه  این  تسلیحاتی 
به  آمریکا  کمک  است.  نداشته  تکفیری ها  سیطره  تحت  مناطق  و 
رو،  میانه  گروه های  از  پشتیبانی  عنوان  تحت  سوری  تروریست های 
پشتیبانی  مهم تر،  همه  از  و  جنایتکار  های  صهیونیست  از  حمایت 
افروزی در عراق و  از عربستان  سعودی در قتل عام مردم یمن و آتش 
خاورمیانه در  آمریکا  مخرب  سیاست های  از  بارز  نمونه هایی   سوریه، 

 است.

 وظایف و شرایط نامزدهای 
 انتخاباتی از دیدگاه حضرت 

امام خمینی )ره(
الف- شرایط نمایندگان )کاندیدهای انتخاباتی(:

با  ایران  باره می فرمایند: »مردم شجاع  این  )ره( در  امام خمینی 
که متعبد به اسالم و وفادار  دقت تمام به نمایندگانی رای دهند 
کنند  مسئولیت  احساس  آنان  خدمت  به  در  و  باشند  مردم  به 
باشند و در قول و عمل مدافع اسالم  را چشیده  تلخ فقر  و طعم 
تاریخ،  دیدگان  رنج  اسالم  مستضعفان،  اسالم  زمین،  پابرهنگان 
کلمه،  ک طینتان  عارف  و در یک  اسالم عارفان مبارزه جو، اسالم  پا
و  باشند   - آله  و  علیه  اهلل  صلی   - محمدی  ناب  اسالم  مدافع 
که طرفدار اسالم سرمایه داری، اسالم مستکبران، اسالم  افرادی را 
اسالم  راحت طلبان،  اسالم  منافقان،  اسالم  بی درد،  مرفهان 
آمریکایی هستند طرد و به  کلمه، اسالم  فرصت طلبان و در یک 

کنند.« )صحیفه نور، ج 20، ص 194 ( مردم معرفی 
کاندیداها: ««شرایط 

1- متعبد به اسالم و اعتقاد به جمهوری اسالمی ایران
2- پشتیبان والیت فقیه و متعبد به اوامر او

3- وفادار به مردم
گاه به مسایل روز 4- مطلع و آ

5- هدف خدمت  به محرومان
ب- شرایط تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 

امام خمینی )ره( در این باره می فرمایند: »نصیحتی است از پدری 
تبلیغات  کنید  نامزدهای مجلس شورای اسالمی که سعی  پیر به 
انجام  عالیه اسالم  و اخالق  تعالیم  انتخاباتی شما در چهارچوب 
که با شئون اسالم منافات دارد، جلوگیری شود.  کارهایی  شود و از 
اسالم  نهایت حفظ  در  انتخابات  از  هدف  که  داشت  توجه  باید 
گر در تبلیغات، حریم مسایل اسالمی رعایت نشود، چگونه  است ا

منتخب حافظ اسالم می شود.
در  و  نشود  توهین  کسی  به  کرده  نا خدای  که  شود  سعی  باید   
و  دوستی  به  نیافت،  راه  مجلس  به  انتخاباتی  رقیب  که  صورتی 
نخورد.«  لطمه ای   - نیست  آن  از  شیرین تر  چیزی  که   - برادری 

)صحیفه نور، ج 20، ص 194(
نباید  هرگز  هم  انتخاباتی  رقابت های  فرمودند:  کالمی دیگر  در  و 
 ،20 ج  نور،  )صحیفه  نماید.«  فراهم  را  جدایی  و  تفرقه  موجبات 

ص 215(
دیدگاه  اسالمی از  شورای  مجلس  نمایندگان  وظایف   »» 

امام خمینی 
نمایندگان مجلس  از  باره می فرمایند:   این  )ره( در  امام خمینی 
گر  ا که  می خواهم  آینده  عصرهای  و  عصر  این  اسالمی در  شورای 
سیاسی  بازی  و  دسیسه  با  منحرفی  عناصر  نخواسته،  خدای 
کردند، مجلس اعتبارنامه آنان را  وکالت  خود را به مردم تحمیل 
کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه  رد 

یابد. . .  . )وصیتنامه سیاسی الهی، ص 18 و صحیفه نور، ج 21(
کشور  یک  اساس  که  »مجلسی  می فرمایند:  دیگر  جای  در  و 
باشد  جامعه  اخالق  ساختن  و  بحث  برای  محلی  است،  باید 
متخلف  با  برخورد  اما  است؛  مجلس  حق  استیضاح  و  انتقاد  و 
با  تا  می کند  اختالف  رفع  بهتر  اخالقی  مسایل  ح  طر آرامی  و  با 
یک  را  خودشان  یکدیگر....  با  کردن  مقابله  و  نیش دار  الفاظ 
و  کنند  موعظه  را  مردم  می خواهند  که  بکنند  حساب  واعظ 
را  آن ها  صالح  و  خیر  آقایان  این  که  کنند  احساس  هم   مردم 

می گویند.« )صحیفه نور، ج 18، ص 59(

««انتظارات امام خمینی)ره( از مجلس شورای اسالمی 
از مجموع و محتوای پیام های امام به مجلس و سخنرانی ها در 
جمع نمایندگان و مردم می  توان به انتظارات و توقعات ایشان از 

مجلس پی برد:
1- اجرایی  نمودن عدالت  الهی

2- رسیدگی به حال مستضعفان و مستمندان
3- ایستادگی در مقابل قدرت های شیطانی

ع 4- عدم  تصویب قوانین  مخالف  شر
5- حفظ سیاست نه شرقی و نه غربی

امور  به  بیشتر  رسیدگی  و  اقتصادی  مهم  بسیار  مسایل  حل   -6
محرومان

7- رعایت آداب و اخالق اسالمی و انسانی
8- ساده  زیستی

9- مؤید وحدت و انسجام جامعه
گرفتاری ها و محرومیت ها 10- رفع 
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  پرواز امام تعویق افتاد
   به تعویق افتادن سفر حضرت امام )ره( وسخنرانی ایشان 
در این رابطه ]من از ملت ایران خصوصا اهالی شهرستان ها 
و روستاهای کشور که متحمل زحمت شده و از نقاط دور و 

نزدیک به تهران آمده اند، تشکر می کنم...
 از اینکه ایادی اجانب فرودگاه های سراسر ایران را به روی 
من بسته اند، به ناچارتصمیم گرفتم که روز یکشنبه بیست 
و نهم صفر به کشور برگشته و چون سربازی در کنار شما 
به مبارزه با استبداد تا پیروزی نهایی ادامه دهم. مردم دلیر 
از  انسانی  غیر  و  مذبوحانه  حرکات  این  که  آگاهند  ایران 
دولت غاصب و متظاهر به قانون اساسی، نمی تواند راه ملت 
را منحرف نماید. دولتی که برخالف تمام موازین اسالمی و 
انسانی کرارا مطالبی به دروغ به این جانب نسبت داده است 

که شدیدا تکذیب می کنم. 
نکرده  مذاکره  غیرقانونی  دولت های  با  هرگز  من 
در  که  هستند  اجانب  عمال  اینان  نمی کنم.  و 
پنهان را  خود  خیانت  اساسی  قانون  پوشش   زیر 

ارج  قانون اساسی و آرای عمومی  به  اگر  اینان   می کنند. 
می گذاشتند. باید هر چه زودتر کنار می رفتند....[ 

 - دولت 3 روز فرودگاه های کشور را بست.
قانون  طرافداران  از  نفر  هزار   150 الی   100 تظاهرات   -  

اساسی در بهارستان.
- دانشگاهیان در تدارک استقبال از امام خمینی. 

-  کمیته استقبال از امام خمینی اقدامات مستقل امنیتی 
دولت را نپذیرفت. 

- نامه بختیار به امام خمینی و در خواست سه هفته ای. 
-شاه و ملکه نارحت در مراکش هستند.

- نزدیکان امام: تصمیم امام خمینی به پرواز پاریس قطعی 
است.

-رادیو مونت کارکلو: خبر از توطئه ترور امام خمینی.

«« یادداشت  

کرات صلح سوریه: گمانه زنی های مجله آمریکایی فوربز در باره مذا

تهران و ریاض برای صلح سوریه آماده نیستند

اصفهان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
زیرا  دارند؛  صوری  جنبه  شوراها  از  بسیاری  گفت: 
وقت  تنها  و  نیست  مشخص  آن ها  در  اصلی  موضوع 
اهلل  آیت  وطن،  کیمیای  گزارش  می کنند.به  تلف  را 
همایش  در  یکشنبه  روز  طباطبایی نژاد  سیدیوسف 
اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  شوراهای  سراسری 
کرد: صوری بودن عملکرد شوراها در استان های  اظهار 
مختلف وجود دارد و آن ها در یافتن راه حل مشکالت 
طرح  کرد:  اضافه  طباطبایی نژاد  دارند.  اندکی  نقش 
از  اما بسیاری  موضوع در جلسات شورا اهمیت دارد؛ 
اوقات موضوع و محور جلسه و شورا مشخص نیست. 

که  کنند  گونه ای عمل  کرد: شوراها باید به  وی تصریح 
مشکالت حل و فصل شود. 

افزود: برای مثال در جلسات  آیت اهلل طباطبایی نژاد 
و  است  نامشخص  موضوعات  استان،  اداری  شورای 
خاصیت چندانی ندارد. نماینده ولی فقیه در استان و 
که از خور  امام جمعه اصفهان افزود: برای مثال فردی 
و بیابانک با پیمودن راه طوالنی به جلسه می رسد آیا 

می تواند در رفع مشکالت سهیم باشد. 
وقت  شوراها  از  بسیاری  در  داد:  ادامه  طباطبایی نژاد 
هزینه هایی  تنها  و  ندارد  فایده ای  و  شود  می  تلف 
همچون ایاب و ذهاب، حق مأموریت و غیره را افزایش 
مورد  مشورت  افزود:  اصفهان  جمعه  امام  می دهد. 
کید اسالم و پیامبر اعظم)ص( است و مشورت باید  تا

در تمام ارکان وجود داشته باشد.
همچنین  اصفهان  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده   
کرد: قاضی باید عادل  درباره نقش مهم معلمان اضافه 
باشد، اما معلم باید اعدل باشد؛ زیرا یک قاضی ممکن 
کند، اما  است با رأی اشتباه به ضرر یک شخص عمل 
یک معلم ممکن است شمار زیادی از انسان ها را به 

کند. گمراه  اشتباه بیندازد و 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار پاسدارانی 
را  ایران  آب های  به  آمریکایی  متجاوزان  که 
بازداشت کردند، فرمودند: کار شما بسیار عالی، 
جالب و بهنگام بود و در واقع باید این حادثه را 

کار خدا دانست.
اهلل  آیت  حضرت  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ظهر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای 
نیروی  جوان  پاسداران  با  )یکشنبه(  دیروز 
با  که  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی 
آمریکایی  نظامیان  ورود  مقابل  در  شجاعت 
اقدام  ایران  اسالمی  جمهوری  آب های  به 
دیدار  بودند،  کرده  بازداشت  را  متجاوزان  و 
قرار تفقد  مورد  نزدیک  از  را  آنان  و   کردند 

 دادند.
در  همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   
نیروی  ستودنی  اقدام  این  کوتاهی،  سخنان 
با  و همراه  را شجاعانه  پاسداران  دریایی سپاه 

کار شما  کردند:  و خاطرنشان  ایمان خواندند 
بسیار عالی، جالب و بهنگام بود و در واقع باید 
که آمریکایی ها را  کار خدا دانست  این حادثه را 
اقدام بهنگام شما،  با  تا  کشاند  به آب های ما 
گذاشته بودند،  که بر سر  آنگونه با دست هایی 

بازداشت شوند.
به  عصر  و  ظهر  نماز  همچنین  دیدار  این  در   

امامت رهبر معظم انقالب اسالمی اقامه شد. 

که در رویارویی با ایران، در  کرد  کید  »آمریکا بار دیگر تا
گزارش  به   »... ایستاده است  کنار متحدان عرب خود 
کری وزیر امور خارجه  سرویس سیاسی جام نیـوز، جان 
آل  سران  نگرانی  کرده  تالش  ریاض  به  سفر  در  آمریکا 
محکم  اتحاد  بر  و  دهد  کاهش  را  ایران  درباره  سعود 

کید ورزد. کشور پادشاهی تا واشنگتن با این 
 )Aljazeera( قطر  الجزیره  شبکه  اطالع رسانی  پایگاه 
کرد  کید  تا دیگر  بار  آمریکا  نوشت:  خبر  این  اعالم  با 
خود عرب  متحدان  کنار  در  ایران،  با  رویارویی  در   که 

کری،  جان  گزارش،  این  براساس  است.  ایستاده 
به  عربستان  از  دیدار  خالل  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
خلیج  حاشیه  عرب  متحدان  نگرانی  کاهش  دنبال 
گرم شدن ظاهری روابط واشنگتن و تهران  از   ]فارس[ 
شنبه  روز  کری«  »جان  افزود:  الجزیره  است.  بوده 
همتای  »عادل الجبیر«،  با  دیدار  از  پس  و  ریاض  در 
کشور  شش  از  خارجه  وزاری  دیگر  و  خود  سعودی 
باره  این  در  ]فارس[  خلیج  همکاری  شورای  عضور 
»ملک  با  را  رایزنی هایی  همچنین  وی  کرد.  صحبت 
»محمدبن سلمان«  و  عربستان  پادشاه  سلمان« 

را  کشور  این  دفاع  وزارت  سمت  که  ولیعهد  جانشین 
ایاالت  گفت:  کری  جان  داد.  انجام  دارد،  برعهده  نیز 
ایران  فعالیت های  از  برخی  درباره  همچنان  متحده 

های  گروه  از  تهران  حمایت  ویژه  به  کشورها  دیگر  در 
تروریستی مانند حزب اهلل نگران است. مقامات غربی، 
گروه های مقاومت در منطقه مانند حماس و حزب اهلل 

صهیونیست ها،  اشغالگری  به  ندادن  تن  دلیل  به  را 
آمده  گزارش  این  ادامه  در  خوانند.  می  »تروریست« 
خلیج  در  همسایگانش  و  سعودی  عربستان  است: 
که آمریکا خود را در منطقه  کنند  ]فارس[ احساس می 
 درگیر نمی کند و از فقدان حضور فعال واشنگتن ناراحت

 هستند. 
آنچه  با  رویارویی  در  به ویژه  آن ها  نوشت:  الجزیره 
»مداخله ایران در یمن، سوریه، لبنان و دیگر مناطق« 
می دانند، انتظار حضور و مقابله پررنگ تری را از سوی 
هاآِرتص  صهیونیستی ها  روزنامه  دارند.  واشنگتن 
)Haaretz( نیز در این باره می نویسد: وزیر امور خارجه 
موشک  فروند  هشتادهزار  حزب اهلل  که  گفت  آمریکا 
ایران  توسط  آن ها  از  اعظمی  و قسمت  دارد  اختیار  در 

تامین شده است. 
برطرف  برای  همچنین  کری  گزارش،  این  براساس 
کشورهای عربی درباره ایران مدعی  کردن نگرانی  سران 
نزدیک  هم  به  آمریکا  و  ایران  نمی کنم  فکر  من  شد: 
تروریسم در  اولین دولت حامی  ایران هنوز هم  شوند. 

دنیاست.

ل سعود اطمینان  داد؛ جان کری به سران آ

کنار متحدان عرب ایستاده ایم در رویارویی با ایران، در 

دیدار رهبر معظم انقالب با پاسداران ندسا

کار شما بسیار عالی، جالب و بهنگام بود
امام جمعه اصفهان:

بسیاری ازشوراها نقش صوری دارند

سیاست
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کميجاني با اشاره به فضاي جديد بوجود آمده در  کبر  دکتر ا
کالن مسئوالن بانک  گيري  گفت: جهت  عرصه بين الملل 
کردن خدمات  مرکزي در سياستهاي پولي و ارزي ، فراهم 
بانکي و تسهيالت ارزي و ريالي و روانسازي اين جريان است 
گذشته بر سر  که در چند سال  که اميدواريم محدوديتهايي 
و  برود  بين  از  سرعت  به  قرارگرفته  ما  صنعت  و  اقتصاد  راه 
هزينه تمام شده منابع بانکي براي همه فعاالن اقتصادي 
که  بيايد  پايين  کشور  فوالد  صنعت  جمله  از  کارآفرينان  و 
اين اتفاق در جهت رقابتي ترشدن محصوالت داخلي قطعا 
در  شود  احساس  واقعا  که  هم  مواردي  و  بود  خواهد  مؤثر 
مي  ما  اعتباري  و  ارزي  و  مالي  و  پولي  سياستهاي  قالب 
گر با موانعي هم روبرو هستند  توانيم ياريگر صنايع باشيم ا

کوشا هستيم . در رفع اين موانع قطعا 
فرآيند  به  اشاره  با  سبحاني  بهرام  دکتر  گزارش،  اين  بر  بنا 
زماني  گفت:  شرکت  محصوالت  صادرات  وضعيت  و  توليد 
خارجي  کشور  يک  به  را  خود  محصوالت  فوالدمبارکه  که 
صادر ميکند، مشتري صادراتي، چه صنعت لوله و پروفيل 
محصول  تأمين  تعهد  و  کيفيت  خانگي،  لوازم  چه  و  باشد 
شرايط  در  فوالدمبارکه  دارد.  اهميت  برايش  فوالدمبارکه 
خاص تحريمها توانست سهم زيادي از بازار اروپا را به خود 
افزايش  برجام،  شدن  اجرا  با  انشاهلل  که  دهد  اختصاص 

صادارت را شاهدخواهيم بود .
بندر،  در  محدوديت  مثل  هايي  گلوگاه  با  راه  اين  در  البته 
گلوگاه ها  گر اين  که ا اسکله و حمل و نقل مواجه هستيم 
به  قادر  هم  تن  ميليون  سه  تا  فوالدمبارکه  شود  برداشته 
بازارهاي  در  فوالدمبارکه  برند  حقيقت  در  است.  صادرات 
به  خوشي  روي  اروپا  کنندگان  ومصرف  شده  ثبت  اروپايي 

محصوالت فوالدمبارکه نشان ميدهند.
تمام شده محصوالت  افزايش قيمت  به  اشاره  با  سبحاني 
گفت: عمده قيمت تمام شده فوالد، مربوط به  فوالدمبارکه 
مواد اوليه و انرژي است که در شرايط فعلي قيمت مواد اوليه 
کاهش نداشته بلکه با  و انرژي بر خالف وضعيت جاري دنيا 
که در اين شرايط فوالدمبارکه  افزايش هم روبرو بوده است 
کمي محصوالت خود برود  به جاي اينکه به سمت افزايش 
ارتقائ  و  است  رفته  محصوالت  کيفي  افزايش  سمت  به 
که ارزش  کرده  کيفي را جايگزين نموده و ورق هايي توليد 
دستاورد  چند  امسال  فوالدمبارکه  دارند.  باالتري  افزوده 
از  خودرو  ورق  و  آجدار  ورق  توليد  داشت.  توليد  در  جديد 
اين دست هستند. براي توليد اسلبهاي مورد نياز ساخت 
گاز با استاندارد API نياز به  ورق مورد مصرف در لوله هاي 
که  نميشد  توليد  کشور  در  کنون  تا که  است  خاصي  فوالد 
که اين فوالد  کرديم  ما براي اولين بار در فوالدمبارکه توليد 
کسين  فوالدا با  قرارداد  با عقد  و  گاز رسيد  تأييد شرکت  به 
اين محصول نيز در سبد محصوالت فوالدمبارکه قرارگرفت.
وي با اشاره با افزايش محصوالت انباري در فوالدسازهاي 
اين  رفع  زمينه  در  ساز  کار  اقدامات  انجام  خواستار  کشور 
رويه  بي  واردات  با  متاسفانه  کرد:  تصريح  و  شد  معضل 
فوالدسازهاي  گرفته  صورت  گذشته  مدت  طي  در  که  اي 
که  کشور با مشکالت عديده اي دست و پنجه نرم ميکنند 
کارساز  حمايت وزارت اقتصاد و دارايي ميتواند در اين بين 

باشد

گاز  ««قطع وابستگی به ورق های مورد نیاز صنعت نفت و 
کشور  در 

براي اولين بار و با مشارکت شرکتهاي فوالدمبارکه اصفهان 
کسين خوزستان، با توليد ورقهاي مورد نياز صنايع  و فوالد ا

گاز، وابستگي اين صنعت به واردات قطع شد. نفت و 
توليد اسلب  نامه  توافق  امضاء  با  گزارش خبرنگار فوالد  به 
ورقهاي  تهيه  منظور  به  کسين  ا فوالد  شرکت  نياز  مورد 
بار تمام نياز اين صنعت در  گاز براي اولين  صنعت نفت و 

کشور توليد مي شود. داخل 
با  اصفهان  فوالدمبارکه  مديرعامل  سبحاني  بهرام  دکتر 
اشاره به تخصصي بودن اين نوع ورق در عرصه توليد اظهار 
کارشناسي و سرمايه  داشت: خوشبختانه با اقدامات فني و 
فوالدمبارکه  مجموعه  دو  هر  در  که  سنگيني  گذاريهاي 
روز  امروز)  شد،  انجام  خوزستان  کسين  فوالدا و  اصفهان 
 350 توليد  شاهد  نخست،  فاز  در  و  ماه(  دي   28 دوشنبه 
نفت  هاي  لوله  موردنياز  ورق  تأمين  براي  اسلب  هزارتن 
مورد  گاز  و  نفت  صنايع  در  که  ورقهايي  هستيم.  گاز  و 
گريد X60 و X65 مي باشد   API مصرف است با استاندارد
نياز  مورد  اسلب  تأمين  بخش  در  فوالدمبارکه  شرکت  که 
نورد  با  هم  کسين  ا فوالد  شرکت  و  نموده  اقدام  ورقها  اين 
گاز  اسلبهاي توليدي ورق عريض مورد نياز صنعت نفت و 

کند. را تأمين مي 
در  اسلبها  اين  توليد  مختلف  مراحل  سبحاني  دکتر 
با  ابتدا  افزود:  و  خواند  شده  کارشناسي  را  فوالدمبارکه 
 ، بود  شده  انجام  توليد  خط  در  که  هايي  گذاري  سرمايه 
نياز  مورد  استانداردهاي  رعايت  با  و  آزمايشي  صورت  به 
که در ادامه با موفق  توليد اين نوع فوالد را اقدام نموديم 
اين  انبوه  توليد  براي  توانستيم  محصول  اين  توليد  بودن 
با تحويل محموله  ادامه  که در  نماييم  اقدام  فوالد خاص 
کسين و تبديل آن به ورق،  هاي نخست اسلب به فوالد ا

با  لوله  توليد   ، گاز  شرکت  بازرسين  و  نمايندگان  حضور  با 
از سوي  توليدات  اين  که تمامي  انجام شد  ورقهاي مذکور 
گرفت و در حقيقت براي نخستين  بازرسان مورد تأييد قرار 
شرکتهاي  مشترک  توليدات  کشور،  صنعت  تاريخ  در  بار 
کسين در ليست تأمين ورق مورد نياز  فوالدمبارکه و فوالد ا

گاز قرارگرفت. شرکت 
مهم  گامي  را  محصول  اين  توليد  فوالدمبارکه  مديرعامل 
کرد: با  در قطع وابستگي به واردات ورق دانست و تصريح 
ج  خار از  لوله  يا  ورق  اسلب،  خريد  بحث  مبارک  اتفاق  اين 
معظم  مقام  کيد  تأ با  نيست.  پذير  توجيه  عنوان  هيچ  به 
رهبري در راستاي اقتصاد مقاومتي و توليد ملي امروز شاهد 
کاال در داخل قابل تأمين است و هم  که اين  اين هستيم 
گاز بايد تمرکز خود را بر تأمين اين  شرکت نفت و هم شرکت 
گذاري هاي ملي  که سرمايه  کاال از بازار داخل قراردهند چرا
تا بتوانيم  عظيمي، در داخل اين دو مجموعه انجام شده 
اين محصول چه در بخش  واردات  به  وابستگي  از  را  کشور 

اسلب و چه در بخش ورق بي نياز نماييم.
وي با اشاره به اخبار رسانه ها در خصوص تأمين اين نوع 
گفت: اين روزها خبرهايي در رسانه ها در  کشور هند  ورق از 
خصوص خريد همين نوع ورق از کشور هند به گوش ميرسد 
که از روحيه وزير محترم نفت و توجه ايشان  که با شناختي 
که  فعلي  فضاي  در  اميدواريم  داريم  سراغ  ملي  توليد  به 
کرده نگاه به سمت واردات  تحريم ها نيز لغو شده، خداي نا
وارد  نوع  اين  از  که  محصولي  که  چرا نباشد  محصول  اين 
ج  گردد يعني اشتغال و ايجاد ارزش افزوده براي خار کشور 
سرمايه  با  جوانان  اشتغال  به  توجه  که  حالي  در  کشور،  از 
که با  کشور انجام شده و منصفانه نيست  گذاري در داخل 

انجام واردات، به اين توليد ملي صدمه وارد شود.
کسين  فوالدا قنواتي، مديرعامل  عزيز  مراسم  اين  ادامه  در 
مديران  مديرعامل،  از  بايد  نخست  گفت:  نيز  خوزستان 
فوالدمبارکه  شرکت  کوش  سخت  و  کش  زحمت  کارکنان  و 
که امروز با همت جمعي همه اين عزيزان در هر  تقديرکنم 
نسبت  وابستگي  قطع  جشن  شاهد  صنعتي  مجموعه  دو 
نياز صنعت نفت هستيم.  ترين محصول مورد  به حساس 
و  فوالدمبارکه  فني  کارشناسان  مسير،  اين  در  يقين  به 
قاطعانه  امروز  تا  کشيدند  زيادي  زحمات  کسين  ا فوالد 
اروپايي،  توليدات  مقابل  در   ، ملي  توليد  اين  بگوييم 
رقابت قابل  قيمت  لحاظ  به  هم  و  کيفيت  لحاظ  به   هم 

 است.
عريض  ورق  کننده  توليد  تنها  کسين  ا فوالد  افزود:  قنواتي 
با  گاز  و  نفت  صنعت  نياز  مورد  ورقهاي  ساخت  جهت 
در  سال  در  تن  هزار  پنجاه  و  ميليون  يک  اسمي  ظرفيت 
که انجام شده، وزرات  ايران است و بر اساس بررسي هايي 
گاز، ساالنه يک  نفت براي انجام پروژه هاي انتقال نفت و 
که امروز تمام نياز اين نوع ورق در  ميليون تن ورق نياز دارد 

گرديد. کشور بومي سازي 
کرد: در راستاي  کسين خوزستان تصريح  مديرعامل فوالدا
اقتصاد مقاومتي، صفر تا صد اين محصول بومي شده و اين 
که در دوران تحريم ها شروع شده، ادامه داده خواهد  مهم 
توانستيم صنعت خود  توليد اين محصول  با  امروز  شد. ما 
از امروز  را در برابر تمامي تهديدهاي موجود مقاوم سازيم. 
کشوري بخواهد صنعت ما  گر  که ا ما وارد مرحله اي شديم 
رسالتهاي  يکي  که  آنجا  از  نتواند.  قراردهد،  تهديد  مورد  را 
و  خاص  صنايع  به  کمک  اصفهان،  فوالدمبارکه  شرکت 
استراتژيک است، در همين راستا، حساس ترين ورق مورد 
با  ميگوييم،  افتخار  با  و  شد  سازي  بومي  گاز،  و  نفت  نياز 
پياده سازي الگوي اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي، ورق 
خارجي  وارداتي  هاي  ورق  انواع  با  نظر  هر  از  داخل  توليد 

قابل رقابت است.
گفتني است در ادامه اين نشست مديران عامل فوالدمبارکه 
پاسخ  جلسه  در  حاضر  خبرنگاران  سئواالت  به  کسين  ا و 

دادند.

یک  مبارکه  فوالد  صادرات:  توسعه  بانک  عامل  ««مدیر 
بنگاه اقتصادی بزرگ و صادرات محور است 

دکتر صالح آبادي مدير عامل بانک توسعه صادرات به اتفاق 
اقتصادي  معاونت  و  عامل  مدير  با  ديدار  در  همراه  هيئت 
گفت: فوالد مبارکه يک شرکت  و مالي شرکت فوالد مبارکه 
توسعه  بانک  و  است  محور  صادرات  و  توليدي  بزرگ 
صادرات  توسعه  به  کمک  تخصصي  وظيفه  هم  صادرات 
اشراف  بخوبي  خودش  تخصصي  وظيفه  اين  به  لذا   ، دارد 
و  اين حوزه وجود دارند  نيز در  کارشناسان نخبه  و  داشته 
امروز يک شرايط خوبي براي يک همکاري استراتژيک مي 

تواند شکل بگيرد.
محصوالت  صادرات  تسهيل  راهکارهاي  که  ديدار  اين  در 
مدير  آبادي  صالح  دکتر  گرفت  قرار  بررسي  مورد  فوالدي 
عامل بانک توسعه صادرات فعاليتهاي اين بانک را تشريح 
بانک دولتي است  توسعه صادرات يک  بانک  افزود:  و  کرد 
کشور و افزايش حجم  کمک به توسعه صادرات  که با هدف 
خارجي  تجارت  تسهيل  همچنين  و  کشور  خارجي  تجارت 
و  واردات  و  صادرات  مالي  تأمين  وظيفه  و  شده  ايجاد 

کشور را به عهده دارد. تسهيل تجارت خارجي 
بانک  شدن  ج  خار و  تحريم  پسا  شرايط  به  اشاره  با  وي 
در  توانيم  مي  ما  داشت:  اذعان  تحريم،  از  صادرات  توسعه 
تأمين  نظر  از  مبارکه  فوالد  به صادرات  حوزه هاي مختلف 
 LC دارد،  نياز  ج  خار از  که  تجهيزاتي  يا  و  اوليه  مواد  مالي 
به  که  LC هايي  به  بروات و همچنين  و وارداتي،  صادراتي 
نفع فوالد مبارکه در يک بانک خارجي معتبر باز شده است، 

کنيم. کمک 
ياد شده، شرکت  بر خدمات  يادآور شد عالوه  آبادي  صالح 
صادرات  توسعه  بانک  به  متعلق  که  آرمان  سرمايه  تأمين 
است مي تواند با تأمين مالي براي فوالد مبارکه اوراق سلف 
کوتاه مدت  کند و تأمين مالي  کاال منتشر  کااليي در بورس 
شرکت  اين  که  ظرفيتي  اين  با  که  نمايد  ايجاد  ساله  يک 
در  ارزي  اوراق  تواند  مي  مبارکه  فوالد   ، نمايد  مي  ايجاد 
بازارهاي بين المللي از طريق بانک توسعه صادرات منتشر 

کند .
در اين نشست امير حسين نادري معاون اقتصادي و مالي 
يک  صادرات  توسعه  بانک   : گفت  نيز  مبارکه  فوالد  شرکت 
کشور به شمار  کننده براي صادرات  بانک عامل و تسهيل 
مي آيد و با توجه به اهميت و نقش صادرات فوالد مبارکه ، 
اين جلسه هماهنگ شد تا بتوانيم از طريق خدمات بانک 
کنار فوالد مبارکه بوده ظرفيت  که همواره  توسعه صادرات 

توسعه صادرات خود را افزايش دهيم.
وي تصريح نمود: با توجه به رکود بازار يکي از راه هاي برون 
رفت از اين شرايط، توسعه صادرات به عنوان يک فعاليت 

گرفته شود . بنيادي بايد در نظر 
معاون اقتصادي و مالي شرکت فوالد مبارکه اظهار اميدواري 
کان بتوانيم در صادرات  کما کرد با توسعه اين همکاري ها 

انواع محصوالت فوالدي پيشگام باشيم.

فوالد  در  باال  استحکام  گالوانیزه  ورق  تولید  و  ««طراحی 
مبارکه 

در  مبارکه  فوالد  توليد  روشهاي  و  متالورژي  کارشناس 
فوالد  توانمنديهاي  توسعه  راستاي  در  گفت:  رابطه  اين 
باال  افزوده  ارزش  با  و  ويژه  محصوالت  توليد  براي  مبارکه 
آناليز  انتخاب  با  را  فوق  گالوانيزه  ورق  ،توليد   MPT واحد 
کربن و 0.8 درصد منگنز  شيميايي مناسب حدود 1.5 درصد 
گريد SS340 و  گرم و سرد با  و نيز پارامترهاي مناسب نورد 
کار  گرم بر مترمربع را در دستور  ضخامت 0.7 و پوشش 180 
توليد و پشتيباني، موفق به  با همکاري خطوط  و  قرار داد 

توليد آن شدند.
گالوانيزه  ورقهاي  اينکه  بر  کيد  تأ با  زاده  مولوي  عليرضا 
مشابه  انواع  به  نسبت  مبارکه  فوالد  در  شده  توليد  جديد 
کمتر و استحکام باالتري  قبلي، قابليت استفاده با ضخامت 
کرد: ورقهاي فوق باحداقل استحکام تسليم  دارند، تصريح 
340 مگاپاسکال وحداقل استحکام نهايي 450مگاپاسکال 
گرديده  مطابق با استاندارد ASTM A653 طراحي و توليد 
کند هزينه تمام شده براي مشتريان  کمک مي  که اين امر 
کيفيت محصول به نحو قابل مالحظه اي افزايش  کاهش و 

يابد. 
صورت  )به  ها  سوله  درسقف  را  ها  ورق  اين  کاربرد  وي 
چنين  هم  رنگي(و  و  گالوانيزه  حالت  در   ... و  سينوسي 
گالوانيزه  ورقهاي  گفت:  و  کرد  ذکر  ساختماني  صنايع  در 
استحکام باال در بازار داخل و بازارهاي صادراتي از جايگاه 

خاصي برخوردارند.
اينکه مطالعات مربوط به  بر  کيد  تأ با  پايان  مولوي زاده در 
بررسي  دست  در   MPT واحد  در  نيز   SS400 گريد  طراحي 
متالورژي  کارکنان واحدهاي  و  از همکاري مديريت  است، 
برنامه  سرد،  و  گرم  نورد  فوالدسازي،  توليد،  روشهاي  و 
ريزي توليد،آزمايشگاه ها، فروش، پشتيباني فني مشتريان 
و  نمودند،تشکر  همکاري  راستا  اين  در  که  کيفي  کنترل  و 

کرد. قدرداني 

««توجه به مسئولیت های اجتماعی همواره در دستورکار 
شرکت فوالد مبارکه 

 

برنامه  در  مبارکه  فوالد  عامل  مدير  سبحاني  دکتر 
هاي  مسئوليت  به  توجه  گفت:  رود  زنده  تلويزيوني 
و بوده  مبارکه  فوالد  شرکت  دستورکار  در  همواره   اجتماعي 

 هست.
کن  وي در خصوص رويکرد فوالد مبارکه نسبت به توسعه اما
مبارکه  فوالد  چه  گر  ا گفت:  جامعه  جوانان  براي  ورزشي 
بعنوان بزرگترين توليدکننده ورقهاي فوالدي در خاورميانه 
و شمال آفريقا وظيفه توليد انواع ورقهاي فوالدي را عهده 
آغاز  همان  از  اقتصادي  فعاليت  اين  کنار  در  اما  است  دار 
اجتماعي  مسئوليتهاي  به  پرداختن  شرکت،  برداري  بهره 
تا  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  ورزش  خصوصًا 
سپاهان  باشگاه  هاي  هزينه  مسئوليت  قبول  با  جائيکه 
باشگاه،  اين  فعاليتهاي  بيشتر  هرچه  کردن  توانمندتر  و 
رشته  و  ها  رده  در  را  بسياري  استعدادهاي  حضور  زمينه 
را  بسياري  افتخارات  و  نموده  فراهم  ورزشي  مختلف  هاي 
 با تالش ورزشکاران اين باشگاه براي استان به ارمغان آورده

 است.
نقش  ورزشگاه  تکميل  روند  چگونگي  درخصوص  وي 
آغاز  پيش  سال   22 از  ورزشگاه  اين  ساخت  افزود:  جهان 
کند بود و در حاليکه اميدي  شد اما روند ساخت آن بسيار 
استان  مسئولين  با  که  توافقي  با  رفت  نمي  آن  تکميل  به 
گذار و مقرر  اين پروژه به فوالد مبارکه وا آمد تکميل  بعمل 
اتمام  به  را  آن  پارکينگ  و  زيربنايي،رختکن  تأسيسات  شد 
امسال  از همين  که  بوديم  ما عالقمند  برسانيم. همچنين 
کشت چمن در  که  کنيم ولي از آنجايي  بهره برداري را آغاز 
از  پس  که  ايم  گذاشته  آن  بر  را  بنا  نيست،  ميسر  زمستان 
کشت چمن از فصل آينده مسابقات را در اين ورزشگاه برگزار 

کنيم.
نقش  ورزشگاه  کامل  ظرفيت  مبارکه  فوالد  عامل  مدير 
کرد:  تصريح  رابطه  اين  ودر  اعالم  نفر  70هزار  را  جهان 
 ورزشگاه در فاز اول با 40هزار نفر ظرفيت بهره برداري خواهد

 شد.
مبارکه  فوالد  فعاليتهاي  ديگر  به  اشاره  با  سبحاني  دکتر 
فوالد  داد:  ادامه  اجتماعي  هاي  مسئوليت  زمينه  در 
مذهبي  فرهنگي،  اجتماعي،  هاي  زمينه  در  مبارکه 
نوسازي  و  ساخت  براي  اي  بودجه  ساالنه  آموزشي  و 
مي  تخصيص  مختلف  سطوح  در  ها  آموزشگاه  و  مدارس 
ارتقاي  و  بيمارستانها  تکميل  زمينه  در  اين  بر  عالوه  دهد 
داده  انجام  اقداماتي  نيز  استان  و  منطقه  بهداشت  سطح 
پايگاه هالل احمر در حال  به  توان  آنجمله مي  از  که  است 
ساخت در سه راهي مبارکه در مسير اصفهان - شيراز براي 
فرهنگي  فضاهاي  توسعه  زمينه  در  و  مسير  اين  مسافرين 
اشاره اصفهان  بزرگ  مصالي  تکميل  و  ساخت  به   مذهبي 

کرد.  
کرد:  نشان  خاطر  تحريم  دوران  شرايط  به  اشاره  با  ايشان 
ما افتخار داريم در شرايط تحريم و محدوديتها و مشکالت 
جايي  به  جا  و  نقل  و  حمل  صادرات،  زمينه  در  که  زيادي 
صادرکننده  بزرگترين  عنوان  داشت،  وجود  ارز  و  پول 
کاالهاي غير نفتي ايران را با صادرات 1/5ميليون تن فوالد 

به اقصي نقاط مختلف جهان از جمله به اروپا )54درصد( 
کننده فوالد در جهان است، به خود  توليد  بزرگترين  از  که 

اختصاص دهيم.
که فوالد  کيد بر اين مطلب  وي در ادامه سخنان خود با تأ
گفت: به لحاظ سطح  مبارکه يک شرکت دانش بنيان است، 
کنون فوالد مبارکه مانند شرکت سامسونگ و  ا دانش فني 
و  گرفته  قرار  آسيا  برتر  دانشي  شرکت   25 ميان  در  تويوتا 
زرين  تنديس  به  بار  دومين  براي  که  است  شرکتي  تنها 
آن  افتخار  و  يافته  دست   )  EFQM( سازماني  تعالي  جايزه 
انرژي  مديريت  استاندارد  گواهينامه  نيز  اخيرًا  که  دارد  را 
دريافت کارکنان  مجموعه  همت  به  را   )ISO  50001:2011( 

 نمايد.
خود  سخنان  از  ديگري  دربخش  مبارکه  فوالد  عامل  مدير 
اقتصاد  اهداف  به  براي دستيابي  اقدامات عملياتي  انجام 
نشان  خاطر  خصوص  دراين  و  خواند  ضروري  را  مقاومتي 
خود  پاي  روي  که  اقتصادي  يعني  مقاومتي  اقتصاد  کرد: 
بگوييم  و  بنشينيم  اينکه  با  مسلمًا  نبيند  آسيب  و  بايستد 
مقاومتي  اقتصاد  نکنيم،  اقدامي  هيچ  و  بکنيم  کار  چه  که 
تحريم  شرايط  همين  در  ما  اينکه  کما  نميشود  پياده 
 صادرات را از 200 تا 300هزار تن در سال به 1.5 ميليون تن

 رسانديم. 
چون  نيست  آساني  کار  فوالد  حجم  اين  صادرکردن 
به  وابسته  صنايع  براي  که  است  کااليي  فوالدي  ورق 
تحويل  زمان  و  کيفيت  مانند  عواملي  و  دارد  کاربرد  فوالد 
مهم  بسيار  المللي  بين  برند  داراي  هاي  کارخانه  براي 
عامل  همين  و  داشتيم  نظر  در  را  موضوع  اين  ما  و  است 
صادر حجم  اين  در  را  خود  محصوالت  بتوانيم  شد   باعث 

کنيم.  
وي دست يابي به دانش فني ساخت تجهيزات مورد نياز را 
يکي ديگر از مؤلفه هاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي خواند 
گفت: يکي از اقدامات مؤثر فوالد مبارکه بها  و در اين رابطه 
دادن به شرکتهاي سازنده داخلي و تمرکز به توليدات داخل 
نقشه  قطعات  از  معکوس  مهندسي  روش  با  که  بود  ايران 
برداري شد و فرآيند تکنولوژي ساخت و شناسنامه هر قطعه 
کار باعث شد امروزه 75 درصد قطعات  را تهيه نموديم. اين 
يدکي را خودمان و با همکاري شرکت هاي توانمند داخل 
کنيم، ضمن اينکه 98درصد مواد مصرفي مانند  کشور توليد 
تأمين داخل  در  را  الستيک  و  گريس  و  روغن  و  ها   نسوز 

کنيم.  مي 
با اشاره به سهم 50 درصدي فوالد مبارکه در توليد  ايشان 
بنا  مبارکه  فوالد  هاي  توسعه  برنامه  در  گفت:  کشور  فوالد 
گروه فوالد مبارکه طي دو سال آينده از 7.5 تا 8  داريم تا در 
ميليون تن فعلي به12.5 ميليون تن دست يابيم. همچنين 
در خراسان در مرز افغانستان در شهر خواف توليد 5ميليون 
گندله را تا يکسال  کنسانتره سنگ آهن و 5ميليون تن  تن 

کار داريم. ديگر در دستور 
مشکل  سريعتر  هرچه  حل  لزوم  به  اشاره  با  سبحاني  دکتر 
کنون  ا هم  گفت:  فوالد  بازنشستگان  حقوق  پرداخت 
بازنشستگان  شامل  فوالد  بازنشستگان  از  نفر  هزار   85
از  پس   ... و  فوالدخوزستان  آهن،  ذوب  مبارکه،  فوالد 
مواجه زيادي  مشکالت  با  شرافتمندانه  کار  سال   30 

 شده اند.
بازنشستگي  صندوق  در  سهمي  ماه  هر  عزيزان  اين   
حقوق  صندوق  اين  سال   30 از  بعد  تا  اند  نموده  واريز 
باشد  داشته  درآمد  بايد  صندوق  اين  کند.  تأمين  را  آنان 
که  چرا کند  واريز  را  آنان  بازنشستگي  حقوق  بتواند  و 
خود  هاي  هزينه  اوج  در  بازنشستگي  زمان  در  ايشان 
به   ... و  فرزندان  ازدواج  هرينه  بيماري،  درمان  مانند 
ضروري آنها  براي  بازنشستگي  حقوق  و  برند  مي   سر 

 است.
زيست  اقدامات  خصوص  در  مبارکه  فوالد  عامل  مدير 
همواره  مبارکه  فوالد  کرد:  اظهار  مبارکه  فوالد  محيطي 
اولويت  يک  عنوان  به  را  محيطي  زيست  هاي  فعاليت 
واسطه  به  و  است  کرده  تعريف  خود  هاي  برنامه  در 
به  نيز  زيست  محيط  زمينه  در  موازين  همين  رعايت 
يافته دست  جهاني  متعدد  هاي  نامه  گواهي   دريافت 

 است.
 اين شرکت در زنجيره توليد فوالد با رعايت استانداردهاي 
گذاري  سرمايه  و  فيلتراسيون  سيستم  طريق  از  جهاني 
نموده  فراهم  شرايطي  زمينه  اين  در  توماني  ميليارد   180
به  آاليندگي  مبارکه  فوالد  در  گفت  جرأت  به  بتوان  تا 
جهاني  استانداردهاي  و  مجاز  حد  از  کمتر  زيادي   مقدار 

مي باشد. 
انرژي  ساير  مثل  نيز  آب  مصرف  زمينه  در  اين  بر  عالوه 
با  شرکت  اين  و  داريم  مناسبي  شرايطي  شرکت  در  ها 
که براي صرفه جويي در مصرف آب بعمل  اقدامات خوبي 
برداشت را  رود  زاينده  آب  درصد  يک  فقط  است   آورده 

کند .  مي 
آب  برداشت  مجوز  کرد:  نشان  خاطر  رابطه  همين  در  وي 
مکعب  متر  ميليون   40 انداري  راه  زمان  در  مبارکه  فوالد 
حالي  در  اين   ، بود  فوالد  تن  ميليون   2.4 توليد  براي 
فوالد  توليد  تن  ميليون   5.5 توليد  براي  امروزه  که  است 
يافته  کاهش  مترمکعب  ميليون   30 به  آب  مصرف  ميزان 
انجام آب  بازيافت  و  جويي  صرفه  با  را  کار  اين  که   است 

 داده ايم.
جمعي  تالش  و  همدلي  را  مبارکه  فوالد  موفقيت  رمز  وي 
و  توليد  خطوط  فعاليتهاي  بر  سيستم  کميت  حا و  کارکنان 
و  خواند  کنون  تا ساخت  دوران  همان  از  شرکت  پشتيباني 
اذعان داشت: با تکيه بر اين سرمايه ها اين شرکت توانسته 
کسب افتخارات بسيار زياد براي استان اصفهان و  است با 

کند. ايران عزيز افتخار آفريني 
مربوطه  واحدهاي  در  کارکنان  از  يک  هر  که  اي  گونه  به   
احساس  خاطر،  تعلق  و  خود  کاري  رفتار  بر  مديريت  با 
تالش  اي  گونه  به  همزباني  و  همدلي  مسئوليت، 
را اول  حرف  ها  زمينه  همه  در  شرکت  اين  تا  اند   کرده 

 بزند.

قائم مقام بانک مرکزی:

توان رقابتی شرکت فوالدمبارکه در عرصه جهانی مثال زدنی است 
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مشکل ساختاری صنعت دام و 
طیور، ضعف عملکرد تشکل هاست

دامپزشکی  سازمان  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آبزیان در  کشور با اشاره به اینکه ایران در حوزه دام و طیور و 
کرد: متأسفانه  گفتن دارد، اظهار  دنیا حرف های زیادی برای 
برخوردار  قدرتمندی  تشکل های  از  طیور  و  دام  حوزه  در 

نیستیم. 
المللی  بین  نمایشگاه های  شرکت  رسانه  واحد  گزارش  به 
افتتاحیه  مراسم  در  خداوردی  خالد  اصفهان،  استان 
طیور  دام،  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین 
دارد،  ادامه  بهمن  ششم  تا  که  اصفهان  دامپزشکی  و 
میلیون   1 کشور،  مرغداری  واحد   700 و  هزار   27 در  افزود: 
موجب  که  شود  می  تولید  غ  مر گوشت  تن  هزار   800 و 
را  سوم  رتبه  آسیا  در  و  ششم  رتبه  دنیا،  در  ایران   شده 

به دست آورد.
ک دام و طیور به همراه  وی همچنین به وجود 500 واحد خورا
کرد و افزود: با توجه  کشور اشاره  کارخانه های مکمل سازی در 
کارخانه تولید دارو،  به این پتانسیل ها و همچنین وجود 176 
کننده و 600 شرکت واردکننده این اقالم  کسن و ضدعفونی  وا
کسن و دارو نیز در آسیا مطرح  در کشور، ایران در بخش تولید وا
صادرات  فارس  خلیج  و  میانه  آسیای  کشورهای  به  و  است 

دارد. 
عرضه  برای  محلی  تنها  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  خداوردی 
از  هدف  کرد:  تصریح  نیست،  تجاری  اطالعات  مبادله  و  کاال 
برپایی نمایشگاه، ارایه محصوالت و مقایسه تولیدات داخلی 

با نمونه های خارجی است.
بر  کنترل  منظور  به  کشور  دامپزشکی  سازمان  وی،  گفته  به 
کشتار دام به روش های الکترونیک روی آورده  است؛  فرآیند 
و  قطعه بندی  کشتار،  واحد  و  مرکز  هزار   200 وجود  با  زیرا 
هستیم  ای  سامانه  استقرار  نیازمند  ایران،  در  بندی  بسته 
کنترل  را  گوشت  تهیه  و  کشتار  فرآیند  انتهای  تا  ابتدا  از  که 
راه اندازی  GNPو َحَسب  سامانه  راستا  این  در  که   کند 

 شده است. 
دامپزشکی  سازمان  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
جامعه،  به  سالم  غذای  ارایه  اینکه  به  اشاره  با  کشور 
افزود:  است،  بهداشتی  و  استاندارد  دام  ک  خورا  نیازمند 
آالینده ها، سموم،  پایش  بر  راستا سازمان دامپزشکی  این  در 
ویژه ای  را  نظارت های  و  آزمایش ها  داروها،  و  آنتی بیوتیک ها 
خودرو،  هزار   35 به  نزدیک  کرد:  اعالم  وی  دهد.  می  انجام 
کنترل  که  دهند  می  انجام  را  دامی  فرآورده های  حمل 
مجوز  صدور  راستا  این  در  و  است  دشوار  آن ها  نظارت  و 
 حمل ونقل این خودروها منوط به دارا بودن مجوز بهداشتی

 است.

ظهرابی: پلمب مازوت 
 نيروگاه های اصفهان قطعا 

باز نمی شود

هیچ  گفت:  اصفهان  استان  زیست  محیط  کل  مدیر 
بخش های  پلمب  شدن  باز  برای  استانی،  داخل  مرجع 
ح  طر این  و  است  نکرده  وارد  فشار  نیروگاه  سوز  مازوت 
احتمالی سرمای  بحران  برای  دومی  سناریوی   تنها 

 است.
باز  برای  وارده  فشارهای  درخصوص  ظهرابی،  حمید   
کرد:  اظهار  اصفهان  نیروگاه های  مازوت  پلمب  شدن 
کرده است  توان تالش  تمام  با  استان اصفهان،  مجموعه 
کم  که مدت هاست شر آن از سر مردم اصفهان  تا مازوتی 
کردن  باز  شدن  ح  مطر علت  وی  نگردد.  باز  دیگر  شده، 
صادره  اخبار  را  نیروگاه ها  مازوت سوز  بخش های  پلمب 
در  افزود:  و  دانست  امسال  شدید  سرمایه  درخصوص 
درخصوص  بحثی  جاری،  سال  زمستان  و  پاییز  اوایل 
درخصوص  نگرانی هایی  و  ح  مطر شدید  بسیار  سرمای 
که  صورتی  در  شد  مقرر  و  ایجاد  نیروگاه ها  گاز  تأمین 
تولید  برای  کرد،  تامین  را  مردم  نیاز  مورد  گاز  نتوان 
ادامه  خود  فعالیت  به  مازوت  سوخت  با  نیروگاه ها   برق 

دهند.
کرد: زمانی  کل محیط زیست استان اصفهان تصریح   مدیر 
که قرار  کار به جایی برسد  که شرایط حادی پیش بیاید و 
باشد فک پلمبی صورت پذیرد، قطعا مسایل امنیتی ایجاد 
کردن پلمب بخش های مازوت سوز نیروگاه  می شود و باز 
گیری  تصمیم  استان  تأمین  شورای  در  صنایع  سایر  و 
زیست  محیط  موضع  اینکه  به  اشاره  با  ظهرابی  می شود. 
پلمب است،  نگه داشتن  پلمب مازوت بسته  درخصوص 
پلمب  شدن  باز  برای  استانی  داخل  مرجع  هیچ  گفت: 
بخش های مازوت سوز نیروگاه فشار وارد نکرده است و این 
احتمالی سرمای  بحران  برای  دومی  سناریوی  تنها  ح   طر

 است.

گفت: نقش آموزش و پرورش در  شهردار اصفهان 
موضوعات فکر، اندیشه و دانش بسیار زیاد است 
به  نهاد خط مقدم شهرهای دانش محور  این  و 

حساب می آید.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
در  امروز  جمالی نژاد  مهدی  دکتر  اصفهان، 
پرورش  و  آموزش  شوراهای  سراسری  همایش 
کرد: موضوع شهرداری ها  استان اصفهان اظهار 
و  موضوع  پرورش،  و  آموزش  با  آن ها  تعامل  و 
طول  در  من  است؛  قدیمی  و  دیرینه  تعاملی 
کردم، واژه های  کار  که در حوزه شهری  سالیانی 
پیش  سال   17 حدود  شنیده ام.  در  را  مختلفی 
ح بود،  در آن زمان  موضوع شهرهای سالم مطر
که  هستند  توسعه یافته  شهرهایی  میشد  گفته 
در  اینکه  بیان  با  وی  باشند.  سالم  شهرهای 
و  ارایه  شهرها  برای  مختلفی  واژه های  دوره  هر 
رویکردی را برای شهرها تجویز می کردند، تصریح 
رویکردها  و  واژه ها  این  تمام  کرد: در حال حاضر 
شهرها  برای  را  جدیدی  واژه  و  کرده  جمع  را 
شهرهای  قرن  یعنی   21 قرن  کرده اند؛  ح  مطر
که  شهرهایی  و  دانایی محور  دانش محور، 
هستند.  شهرها  رویکرد  و  توسعه  محور  دانایی، 
شاخص هایی  همه  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
این  در  شده،  ح  مطر مختلف  شهرهای  در  که 
شهرهای دانایی محور متبلور بوده و تجلی پیدا 
کسب علم و دانش  می کند؛ در دین اسالم نیز به 

محدودیت  و  مکانی  محدودیت  به  توجه  بدون 
می شود،  داده  بسیاری  اهمیت  آن  زمانی 
گفته شده به دنبال دانش حتی در  که  همان طور 
ح این سؤال  کشور چین باشید.جمالی نژاد با طر
کرد:  کید  کسی است، تا که مدیر جهان اول چه 
دانایی،  به  که  است  اولی  جهان  مدیر  مدیری 
بیاورد  روی  نوآوری  و  خالقیت  اندیشه،   فکر، 
رهبری  معظم  مقام  که  است  دلیل  همین  به  و 
کید  تا نوآوری  و  خالقیت  موضوع  به  همواره  نیز 
چالش ها،  از  بسیاری  کرد:  بیان  داشته اند.وی 
قصد  که  است  این  ما  مشکالت  و  درگیری ها 

قرن  حل های  راه  با  را   21 قرن  مشکالت  داریم 
دانایی  تنها  نه  دانش  و  علم  کنیم؛  حل  بیستم 
به  نیز  را  اقتدار  و  توانایی  بلکه  با خود می آورد  را 
برای  بستر  این  فضای  خوشبختانه  دارد؛  همراه 
اصفهان آماده است؛ اما متاسفانه در این زمینه 

کم بوده است.  تا حدودی همت و تالشمان 
قبل  سالیان  از  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
استان  مجموعه  برای  فن آوری  و  علم  کریدور 
بوده  این  بر  قرار  و  شده  گرفته  نظر  در  اصفهان 
چرا  باشد؛  دانش  محور  اصفهان  توسعه  محور 
و  است  اشباع  آالینده  صنایع  از  اصفهان  که 

به  نیاز  بلکه  نداریم؛  صنایع  این  به  نیازی  دیگر 
و  آموزش  نقش  گفت:  وی  داریم.  دانش  و  فکر 
دانش  و  اندیشه  و  فکر  موضوعات  در  پرورش 
پرورش  و  صحیح  آموزش  است،  زیاد  بسیار 
سیستم  فن آوری،  و  علم  دیپلماسی  توانمند، 
زیاد  اهمیت  همگی   ... و  کارآفرینی  نوآوری، 
با  می رساند.جمالی نژاد  را  پرورش  و  آموزش 
اینکه شهرداری اصفهان به تنهایی درباره   بیان 
تصریح  کند،  کاری  نمی تواند  موضوعات  این 
دراین  باید  سازمان ها  و  ارگان ها  همه  کرد: 
و  آموزشی  سرانه های  افزایش  شوند،   وارد  امور 
کنیم؛   پرورشی را باید در استان با جدیت دنبال 
در عین حال توزیع متوازن خدمات آموزشی را نیز 

داشته باشیم.
که امروزه شاهد  کرد: سیل مهاجرت را  وی اضافه 
و  امکانات  نامتوازن  توزیع  به دلیل  آن هستیم، 
که  است  کوچك  شهرهای  در  آموزشی  خدمات 
جوانان و حتی سالمندان را مجبور به مهاجرت 

کرده است. به شهرهای بزرگ 
اینکه آماده هستیم  بر  کید  تا با  شهردار اصفهان 
داشته  پرورش  و  آموزش  با  را  دوطرفه  مشارکتی 
بوده،  که  همدلی ای  با  امیدوارم  گفت:  باشیم، 
و  دانش محور  شهری  به  بود  خواهد  و  هست 
تبدیل  را  علم  علم،  به  تبدیل  را  فکر  که  شهری 
به دانش بومی و دانش بومی را تبدیل به ثروت 

کند، تبدیل شویم.

دکتر جمالی نژاد در همايش سراسري شوراهاي آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش خط مقدم شهرهاي دانش محور است 

«« گشتی در اخبار « گشتی در اخبار
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به  ورود  گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رییس  امینی  رضا 
ایران  ملت  تاریخ  عظیم  تحول  ماه  افتخار،  ماه  بهمن  ماه  آستانه  
از  گذشته پس  تبریک عرض می کنم. هفته  را  بزرگ  و ماه حوادث 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، مبنی بر انجام  گزارش مدیر  ارایه 
از  برخی  برجام،  در  شده  مطرح  موارد  خصوص  در  ایران  تعهدات 
قطع نامه ها و تحریم های ظالمانه و ناحق علیه ایران برداشته شد. 
امیدواریم با رفع این تحریم ها و همچنین توجه ویژه به موضوع 
کید  که رهبر معظم انقالب و دولت به جد بر آن تا اقتصاد مقاومتی 
کشور و رفع رکود باشد و  گشایش در وضعیت اقتصاد  دارند، سبب 
این موفقیت حاصل مقاومت ملت بزرگ ایران است. رهبر معظم 
تعهدات  مقابل  طرف  که  شود  مراقبت  که  کرده اند  کید  تا انقالب 
تذکر  دولتی  مسئوالن  تمام  به  دهد؛  انجام  کامل  به طور  را  خود 
گرو تالش بی وقفه و  کشور در  که رفع مشکالت اقتصادی  داده شود 
خردمندانه در همه  بخش ها در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع 
کشور و معیشت مردم  گشایش در اقتصاد  تحریم ها به تنهایی برای 
توجه  تبلیغات  در  که  فرموده اند  ایشان  همچنین  نیست.  کافی 
هزینه های  آمده،  دست  به  معامله  این  در  آنچه  برابر  در  که  شود 
سعی  که  گفته هایی  و  نوشته ها  و   است  شده  پرداخت  سنگینی 
می کنند این حقیقت را نادیده بگیرند و خود را ممنون طرف غربی 
وانمود کنند، با افکار عمومی ملت، صادقانه رفتار نمی کنند و همین 
اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه   استکبار و زورگو، بر اثر مقاومت و 
برای  بزرگ  درسی  باید  ما  همه   را  این  و  آمده  دست  به  ایستادگی 
معظم  رهبر  بدانیم.  اسالمی  جمهوری  در  حوادث  و  قضایا  همه  
که از خدعه و نقض عهد  کید می کنم  انقالب فرموده اند، بار دیگر تا
مسایل  دیگر  و  مسئله  این  در  آمریکا  ویژه  به  مستکبر  دولت های 
گرفت  غفلت نشود. آنچه از اتفاقات چند سال اخیر می توان نتیجه 
کشور براحقاق حقوق  کید تمام مسئوالن  که با وجود تا این است 
کشور و ملت ایران  ملت ایران،  به هیچ وجه از دشمنی آمریکا با 
اعتماد  قابل  جهانی   استکبار  عنوان  هیچ  به  و  نشده  کم  ذره ای 
اقتصاد  بر  بارها  اخیر  سال های  در  انقالب  معظم  رهبر  و  نیست 
که  کرده اند و فرموده اند  کید  مقاومتی  و بر  حمایت از تولید ملی  تا
با برداشته شدن تحریم ها، شاید تا 40 درصد از مشکالت اقتصادی 
اقتصاد  به  توجه  طریق  از  اقتصادی  مشکالت  و  شود  کم  کشور 
خواهد  کم  مقاومتی است،  اقتصاد  ارکان  از  که   برون گرا  و  درون زا 
انجمن های  اتحادیه  به  پیامی  انقالب اسالم در  رهبر معظم  شد. 
تمام  بی وقفه  کوشش  و  راسخ  عزم  اروپا،  در  دانشجویان  اسالمی 
توطئه های  عقیم سازی  راه  تنها  را  ایرانی  دانشجویان  و  جوانان 
در  انقالب  رهبر  خواندند.   اسالمی  ایران  برابر  در  دشمن  جبهه 
کنیم  دیدار مسئوالن انتخابات فرموده اند، درباره انتخابات توجه 
همه  که  است  این  سالم  رقابت  و  است  رقابت  یک  انتخابات  که 
کنند و شرط اول شرکت همگان است؛ همچنین بنا  خوب حرکت 
به فرموده ایشان شرط دوم سالمت انتخابات است و سالمت این 
رقابت را تامین و تضمین می کند و مردم باید با بصیرت و فکر وارد 
شوند و انسان های صالح را انتخاب کنند. بنا به فرموده رهبر معظم 
کنند و نباید به نهاد های قانونی  انقالب، همه باید به قانون تمکین 
چرا  نکنند؛  اهانت  یکدیگر  به  انتخاباتی  نامزدهای  و  شود  اهانت 
 که این هم یک وظیفه و یک معیار برای سالمت انتخابات است. 
نباید  انتخابات  نامزد های  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  به  بنا 
طریق  از  وجه  برداشت  بدهند.  غیر عملی  وعده های  مردم  به 
خزانه مرکزی از سهم مطالبات شهرداری به واسطه تقاضای اداره 
دولت  که  است  صورتی  به  موضوع  این  عمومی،  کتابخانه های 
تعهدات  و  نمی کند   پرداخت  شهرداری ها  به  را  خود  بدهی های 
شهرداری ها  مطالبات  محل  از  پرداخت  نمی دهد.  انجام  را  خود 

این  اختیار  در  کن  اما دارد؛  وجهی  چه  کتابخانه ها  به  پرداخت  و 
کاربرد و چه نوع استفاده هایی در اختیار آنهاست.از  کل با چه  اداره 
شهردار اصفهان و مسئوالن شهرداری درخواست می شود با بررسی 
گزارش  کتابخانه ها،  کامل موضوع و بررسی پرونده های ساختمانی 
کنند تا با مطالبه حقوق شهرداری  آن را به شورای اسالمی شهر ارایه 
کنیم. ظاهرا آزادسازی  کل اقدامات قانونی را پیگیری  از این اداره 
کار شهرداری منطقه  اراضی واقع در طرح تقاطع اشکاوند در دستور 
و مدیریت آزادسازی نیست.حدود دو ماه پیش به این نکته اشاره 
نپیوسته  وقوع  به  زمینه  این  در  جدی ای  اتفاق  هیچ  اما  کردم؛ 
است،  اتمام  حال  در  تقاطع  احداث  که  حاضر  حال  در  است. 
کار برای معاونت عمران در ایجاد طرح بسیار دشوار و مسیر   شرایط 
گلوگاه بزرگ شهری به  سختی و به  عبور و مرور برای مردم در این 
کندی هرچه تمام تر انجام می شود. شهردار و مدیران زیر مجموعه 
در این زمینه باید به طور جدی پاسخگوی معضالت و مشکالت  
اجتماعی و حقوقی موضوع درآینده نزدیک باشند. از زحمات تمام 
که با زحمات طاقت فرسای خود در امر حمل و  کسی  رانندگان تا
کنم. با توجه به اهمیت  نقل عمومی شهر اقدام می کنند، تشکر می 
موضوع هماهنگی و مدیریت نظام مند در شهر خصوصا در بخش 
که  کسی  که آن دسته از رانندگان تا کسیرانی الزم و ضروری است  تا
کسی  کنون نسبت به نصب سامانه هوشمند بر روی تا به هر دلیل تا
خود اقدام نکرده اند،  هرچه سریع تر به سازمان مراجعه و نسبت 
اشکال  هرگونه  صورت  این  غیر  در  کنند.  اقدام  سامانه  نصب  به 
و  بود  رانندگان خاطی خواهد  به عهده  احتمالی در اجرای طرح  
کسیرانی نیز  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری و مدیریت تا
کامل  که سبب شده نصب و استفاده  باید نسبت به رفع مشکالتی 
گزارش آن را به شورای اسالمی  از سامانه ها تکمیل نشود، اقدام و 

کنند. شهر ارایه 
«« مهدی باقربیگی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان :

راه حل آبی تر شدن آسمان این شهر، اراده همگانی است
گفت:  نیز  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  باقربیگی  مهدی 
سبب  شهر  این  آسمان  سیاهی  و  شهر  هوای  آلودگی  روزها  این 
که می روم،  ناراحتی و نگرانی مردم این شهر شده است؛ هر جایی 

آلودگی  برای  اقدامی  چه  که  می کنند  سؤال  بنده  از  شهروندان 
که  کارهایی  کنم  باید عنوان  انجام داده اید. صادقانه  هوای شهر 
گرفته است، برگزاری  در شورای اسالمی شهر در این زمینه صورت 
جلساتی با استاندار اصفهان و معاونان استانداری، رییس محیط 
که  کارخانه فوالد مبارکه اصفهان بوده  زیست اصفهان و بازدید از 
که آن دیدن  کوچکی است؛ اما هدف بزرگی داشته  البته قدم های 
هوای  این  سبب  که  موضوعاتی  از  یك  هر  سهم  است.  حقیقت 
درك  و  لمس  را  حقیقت  تا  قطعا  و  است  مشخص  شده،  ناسالم 
کرد:  کید  کار درست و مفیدی انجام داد. وی تا نکنیم، نمی شود 
باید  و  اراده همگانی است  این شهر،  آبی تر شدن آسمان  راه حل 
گرفتن اقدامات دولت و هر مقام مسئولی،  من و شما بدون در نظر 
اول  نظر  در  و  کوچك  چه  هر  قدم،  یك  و  شویم  پیشگام  خودمان 

بی فایده، برداریم؛ به عنوان مثال هر یک از مسئوالن باید از فردا 
محل  به  تردد،  برای  شخصی  نقلیه  وسایل  از  استفاده  جای  به 
گذشته  کنند. در  کار از وسایل نقلیه عمومی یا دوچرخه استفاده 
از این وسیله پاك  اصفهان به دوچرخه سواری و فراوانی استفاده 
اداره  این  اقدام  منتظر  که  می کنم  درخواست  است؛  بوده  شهره 
زندگی  برای  قدمی  خودتان  خانواده  و  خود  و  نباشید  اداره  آن  و 
تا الگویی برای تمام افراد  بهتر و سالم تر در شهر زیبایمان بردارید 
یا  بدسلیقگی  دچار  اصفهان  شهر  منظر  و  سیما  روز ها  این  شود. 
که شهره زیبایی و شادی  کم توجهی چند ساله شده است؛ شهری 
 و سرزندگی بوده، امروز از رنگ های مرده و افسروده کننده پر شده 
به  و  داشته  شده ای  شناخته  و  مصوب  رنگ  که  شهری  است. 
گنبدهای فیروزه ای مشهور بوده، در حال حاضر  شهری با نام شهر 
که  اند  این رنگ های مرده  به روز هم  روز  و  کستری شده  شهر خا
بتونی،  دیوارهای  می گیرند.  را  چشم نواز  و  شاد  رنگ های  جای 
کستری، جدول هایی به رنگ تیره و مرده  پل هایی با نرده های خا
مشاهده  شهر  در  شهروندان  برای  روانی  اثرات  به  توجه  بدون  و 
می شود و تنها برای اینکه کثیفی و کهنه شدن آن دیرتر نمایان شود 
کاهش یابد یا مواد سازنده آن غافل از اینکه هزینه های  و هزینه ها 
که  روانی آن هزاران برابر بوده و آن چنان در روحیه مردم اثر می گذارد 
درمان آن به سال ها وقت و هزینه های زیادی نیاز دارد. از شهردار 
این مسئله مهم و ضروری  که درباره  اصفهان درخواست می کنم 
اقداماتی علمی، سازگار با محیط زیست و همگون با شهر تاریخی 
و زیبای اصفهان انجام بدهند تا همه با هم در شهری بهتر و دارای 
کنار هم زندگی بهتری داشته باشیم.  رنگ هایی شاد و سرزنده در 
که در شرایطی بحرانی به سر  کودکان  احداث مکان هایی برای بازی 
کودکان یا بازی کده در  می برد ، ضروریست؛ سرانه مکان های بازی 
که سرانه  شهر اصفهان تنها پنج سانتی متر مربع است؛ در صورتی 
کشورهای جهان سوم  استاندارد در جهان دو متر مربع است و در 
از  منطقه ای  و  محلی  بازی کده های  احداث  است.  مربع  متر  یك 
کودکان به  نظر مساحت با یکدیگر تفاوت دارند و درباره دسترسی 
کز قاعده و قانون مشخصی وجود دارد. از شهردار اصفهان  این مرا
که در بودجه سال 95 مبلغ شایان توجهی برای  درخواست می کنم 
این مهم در نظر گرفته شود؛ مدیریت شهری اصفهان باید در بودجه 
سال آینده شهرداری به احداث بازیکده های محلی و منطقه ای در 
شهر توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین اعضای شورای شهر باید 
کفایت دیده نشده است،  گر در بودجه سال 95 این موضوع به حد  ا
ترتیبی اتخاذ کنند که بودجه اصالح شود و شهرداری اصفهان گامی 

اساسی برای آینده سازان این مرز و بوم بر دارد.

«« فتح اهلل معين عضو شورای اسالمی شهر اصفهان: 
کند گذاری اصفهان را معرفی  شهرداری باید فرصت های سرمایه 

از  پس   : گفت  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  معین  اهلل  فتح 
کشورهای  از  بسیاری  ایران،  ملت  علیه  ظالمانه  های  تحریم  لغو 
در  هستند،  ایران  با  خود  تجاری  روابط  توسعه  به  عالقه مند  دنیا 

بزرگ  اقتصاد  دومین  میزبان  ایران  اسالمی  جمهوری  حاضر  حال 
با  تواند  که شهرداری اصفهان می  جهانی است. به نظر می رسد 
کثر استفاده در جذب  از تحریم حدا از شرایط پس  فعالیت بیشتر 
سرمایه گذاری خارجی در اصفهان را به عمل آورد. شهرداری باید 
گذاری  تر در فضای مجازی فرصت های سرمایه  با حضور پررنگ 
گذار در اصفهان  اصفهان را معرفی و نسبت به جذب بیشتر سرمایه 
کند؛ مجموعه دولت به ویژه در باره اصفهان در زمینه افزایش  اقدام 
کامل را دارد.  گذاران خارجی نظر مثبت و همراهی  مشارکت سرمایه 
که شهرداری با حضور پررنگ تر در فضای مجازی  کید می شود  تا
گذاری اصفهان را معرفی و نسبت به جذب  فرصت های سرمایه 
بیشتر سرمایه گذار در اصفهان اقدام کند. این امر می تواند بسیاری 
که شهرداری در دست اقدام  از پروژه های نیمه تمام و برنامه هایی 
نیاز مالی آن ها، اجرای آن ها در  دارد و عمدتا به دلیل پیش بینی 
زمان بندی های مناسب امکان پذیر نیست، مانند خطوط دوم و 
سوم متروی اصفهان را با سرعت و کیفیت بهتری ارایه کند. در هفته 
گذشته اتوبوس های جدیدی به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان اضافه 
شد و این امر می تواند بخشی از نیازهای جامعه شهری اصفهان 
الزم  جدید  های  اتوبوس  شدن  اضافه  زمینه  در  کند،  برطرف  را 
که نحوه تعمیر و نگهداری اتوبوس ها باید استاندارد باشد و  است 
کنترل شود و برنامه ریزی مناسبی باید اعمال شود تا اتوبوس های   
کمتر  کنند و زمان انتظار مسافران  کمتری در مبدا و مقصد تجمع 
اعتبارات  از  مناسبی  سهم  باید  استان  مدیریت  همچنین  شود. 
کسیرانی  تا ناوگان  نوسازی  جهت  جاری  سال  بودجه  در  تکمیلی 
سب  فضاهای  از  استفاده  جهت  ریزی  برنامه  بدهد.  اختصاص 
ارتقای  راستای  در  باید  را  است،  کاوی  وا نیازمند  و  نشده  کشت 
کاربری  تغییر  و  تبدیل  از  باید  و همچنین  آنها تالش شود  کیفیت 
کاربری های دیگر از قبیل  فضای سبز و تغییر فضا سبز پارک ها به 

کدی جلوگیری شود. کتابخانه و فضای فرهنگی و بازی 

کریم داوودی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان  «« سيد 
کرد :

کارگاه های طالسازی سطح شهر ضرورت جمع آوری 

گفت: ضمن  کریم داوودی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان  سید 
تشکر از شهرداری در برگزاری همایش سرمایه گذاری و مشارکتی در 
که شهرداری دبیرخانه پیگیری  گذشته، درخواست می شود  هفته 
همایش را تشکیل و پیگیری الزم تا انعقاد قراردادهای مشارکتی را 
کنند.  گزارش عملی نتیجه همایش را به شورا ارایه  انجام بدهد و 
کمیسیون عمران از پروژه مشارکتی شهرک  بازدیدی توسط اعضای 
که این طرح  از این بود  کی  بازدید حا گرفت؛ این  سالمت صورت 
ضمن  اجراست.  حال  در  مناسب  کیفیت  و  عالی  برنامه ریزی  با 
منطقه،  شهرداری  و  پروژه  این  اجرای  سازنده  شریک  از  تشکر 
امیدوارم همکاری و حمایت الزم را برای راه اندازی شهرک سالمت 
به عنوان این قطب پزشکی پیشرفته انجام بدهند تا بتواند ضمن 
آغاز  پروژه  این  اصفهان،  مردم  برای  پزشکی  درمان  در  تحول 
شهرداری  میادین  سازمان  باشد.  درمانی  توریست  برای  خوبی 

که  شهر  سطح  طالسازی  کارگاه های  جمع آوری  راستای  در  باید 
کارگاه  مشکل آلودگی دارند، برنامه ریزی الزم را برای ایجاد شهرک 
شهر  سطح  از  طال سازی  کارگاه های  و  بدهد  انجام   طالسازی 

برچیده شود.

«« غالمرضا شيران عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
ک است ترافيک، عامل اصلی وجود آالینده های خطرنا

محیط زیست  نقل،  و  حمل  کمیسیون  رییس  شیران  غالمرضا 
گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  اطالعات  فناوری  و 
موضوع  با  شهروندان  و  اجرایی  مدیران  را  گذشته  روزهای 
مانند  شده  انجام  اقدامات  و  مصاحبه  با  ک،  پا هوای 
اتوبوس سواری یک روز نمادین و اظهار نگرانی  دوچرخه سواری و 
سپری ک  پا هوای  ایجاد  در  من  نقش  مثل  سؤاالتی  طرح   و 

کردند.   
فراهم  نیز  خبرسازان  برای  داغ  بازاری  که  موضوعاتی  با  روز ها  این 
بدون  که  نمی گذرد  دیری  البته  شد؛  سپری  بود،  کرده 
خبر هایی  از  پس  موضوعات  این  خبری  بورس  درنگ 
کم  ترا آن  دنبال  به  و  عید  شب  راه بندهای  و  خریدها  مثل 
و  پلیس  هشدار  و  تصادف ها  اخبار  و  نوروزی  سفرهای 
و  ک  پا هوای  موضوع  آغاز  و  مردم  از  استان ها  دعوت های 
فراموشی  به  آینده  سال  تا  محیط  هوای  کردن  آلوده  اصل 
ک  سپرده می شود تا سال آینده باز هم به موضوع هوای پا
در  و  روزها  این  همه  در  که  غافلیم  حقیقت  در  برسیم.   
که به اندازه  طول سال، هر روز ریه های ما حجمی از هوا را 
مبادله  را  متر  نیم  و  دو  با  تنیس  زمین  یک  هوای  حجم 
نشاط  و  توان  و  سالمتی  برای  هوا  این  کیفیت  و  می کند 
ترافیک،  که  می دانند  افراد  تمام  است.  مهم  بسیار  ما 
در  باید  است؛  ک  خطرنا آالینده های  وجود  اصلی  عامل 
تالش شهر  سطح  به  غیر ضروری  سفر های  کاهش   راستای 
که در  کم هزینه و فرهنگ ساز   شود. به عنوان اقدامی موثر و 
توصیه  می گیرد،  قرار  سفر  تقاضای  کاهش  اقدامات  لیست 
اقدامی  عنوان  به  و  دیگر   اقدامات  موازات همه  به  می کنم 
اجرایی،  دستگاه های  تمام  شهر،  سطح  در  گیر  فرا و  موثر 
خوش  خدمت،  به  عالقه مند  منظم،  افرادی  مسئوالنه، 
و  اجرایی  اقدامات  فرآیند  به  نسبت  مطلع  و  گاه  آ بیان، 
تلفنی  پیشخوان  عنوان  به  را  صبور  البته  و  مردم  نیازهای 
و اپراتور با خطوط تلفنی مکفی آن دستگاه قرار دهند تا به 
سفر  انجام  از  قبل  را  رجوع  ارباب  دلسوزانه  و  زنده  صورت 
که  کنند  کنند و توجیه  گاه و مطلع  آ کامال  کار  انجام  برای 
مردم ناچار نباشند چندین سفر زاید برای یک اقدام انجام 
دهند و عالوه بر افزایش آالینده ها، ایمنی خود و مشغولیت 
فراهم را  فضایی  پلیس،  بهداشتی-درمانی،   دستگاه های 
کاهش تنش بین  کنند. این اقدام احترام و تکریم مردم و   
کارمندان و مردم را نیز به دنبال دارد و این افراد نیاز به آموزش 
 و پایش مستمر دارند و باید اقدامات الزم در این زمینه صورت

 بگیرد.

 برگزاری دومين جشنواره منتخبان شرکت 
مخابرات استان اصفهان

 هزینه امحای برچسب های تبليغاتی 
از متخلفان دریافت می شود

 سند مالکيت ۶۳ هکتار از موقوفات 
در استان یزد اخذ شد

مالکیت  سند   ۴۳۶ اخذ  از  یزد  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
یزد  در  امسال  ابتدای  از  وقفی،  اراضی  از  هکتار   ۶۳ برای  موقوفات 
با خبرنگار تسنیم  خبر داد. حجت االسالم غالمرضا عادل در گفت و گو 
از حقوق موقوفات و  در یزد اظهار داشت: در راستای حفظ و صیانت 
جلوگیری از تصرف رقبات، یکی از اولویت های مهم در سازمان اوقاف و 
امور خیریه، تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع و اماکن 
متبرکه است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود:  از ابتدای 
امسال تاکنون، ۴۳۶ سند مالکیت موقوفات برای ۶۳۳ هزار متر مربع از 
اراضی وقفی اخذ شده است.  وی با اشاره به آمار ثبت شده در سامانه 
جامع بانک اطالعات موقوفات و بقاع متبرکه استان یزد، افزود: از ابتدای 
امسال ۶ هزار و 17۴ فقره اجاره نامه برای رقبات موقوفه استان تنظیم 
یا تجدید شده که بیشترین آن در شهرستان های یزد، اردکان و میبد 
صورت گرفته است. عادل با بیان این مطلب که استان یزد 11 هزار 900 
موقوفه و افزون بر ۴۳ هزار رقبه دارد، تاکید کرد: اجرای امینانه نیات 
واقفان که یکی از اصلی ترین وظایف متولیان امر وقف است، در صورتی 
پرداخت عادالنه  به صورت  موقوفات  و حقوق   محقق می شود که حق 

شود.
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد آگاهی بخشی از احکام و قوانین 
وقف را برای مستاجران و جامعه ضروری دانست و اظهار داشت: تالش 
برای  ابزار های مختلف رسانه ای، احکام و مسایل وقف  و  راه ها  از  شده 

مردم بیان شود.

بهزاد  اصفهان،  استان  مخابرات  عمومی شرکت  روابط  اداره  گزارش  به 
جشنواره  برگزاری  از  عملکرد  ارزیابي  و  کیفیت  اداره  رییس  کشانی، 
منتخبان شرکت در تاریخ 7 بهمن ماه سال جاری خبر داد. کشانی اظهار 
داشت: شرکت مخابرات استان اصفهان، مطابق با روال سال  گذشته اقدام 
به برگزاری جشنواره منتخبان می کند. وی هدف از برگزاری این جشنواره 
را ترغیب و تشویق کارکنان، مشتریان و دیگر ذی نفعان شرکت برشمرد 
و افزود: معرفی منتخبان برای ذی نفعان شرکت ایجاد انگیزه می کند و 
اداره کیفیت و  باشند. رییس  برای دیگران  الگویی  منتخبان می توانند 
ارزیابي عملکرد تصریح کرد: در این جشنواره منتخبان در هشت گروه 
تامین کنندگان،  پیمانکاران،  ویژه،  و  خوش حساب  مشتریان  کارکنان، 
نظام  در  پیشنهاددهندگان  ارتباطی،  خدمات  دفاتر  تجاری،  شریکان 

پیشنهادات و شهرستان ها معرفی می شوند.
وی ادامه داد: کمیته ای با حضور 1۴ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت 
مالي،  معاون  و  هیئت مدیره  عضو  جعفری نسب،  علیرضا  ریاست  به 
تدارکاتي و نیروی انسانی شرکت از مدت ها پیش تشکیل شده که برای 

شاخص گذاری و بررسی گروه های مختلف اقدام کرده است.
را  دوره  این  برگزیدگان  مذکور  کمیته  اینکه  بیان  با  کشانی  بهزاد   
حدود  کارکنان  گروه  در  کرد:  اعالم  است،  نموده   معرفی  و  شناسایی 
پیمانکار   2 شرکت، 10مشتری،  حقوقی  و  حقیقی  مشتریان  نفر،   20
 2 ارتباطی،  خدمات  دفتر   5 تجاری،  شریک   1 برتر،  تأمین کننده  و 
پیشنهاددهنده در نظام پیشنهادات و ۳ شهرستان  به عنوان منتخبان 

جشنواره این دوره معرفی خواهند شد.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در هر 
یک از مناطق شهرداری اصفهان، به طور میانگین ماهانه 8 تا 10 میلیون 
می شود،  هزینه  تبلیغات  برچسب های  امحای  و  پاکسازی  برای  تومان 
گفت: هزینه امحای برچسب های تبلیغاتی از متخلفان دریافت می شود. 
از سوی  با این روش که بیشتر  انجام تبلیغات  افزود:  غالمرضا ساکتی 
بعضی از لوله بازکنی ها و نشت یاب ها انجام می شود، به هیچ عنوان مورد 
پسند شهر و  شهروندان نیست و از فرهنگ شهری به دور است. وی 
یادآور شد: البته طی جلسه ای که با اتحادیه این صنف برگزار شد، با 
مقرر  و  تنظیم  صورتجلسه ای  مربوطه  شرکت   ۶5 نمایندگان  حضور 
خودداری  منازل  دیوار  و  در  به  آگهی  چسباندن  از  صنف  این  گردید 
اتحادیه  از  نامه  باید  دارند،  را  تبلیغات  انجام  قصد  چنانچه  و  کنند 
قرار  پالستیک  داخل  را  تبلیغاتی  کارت های  سپس  و  کنند  دریافت 
دهند و توزیع کنند. رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه دوره پاکسازی و امحای برچسب ها، هفته ای یکبار توسط 
پیمانکار هرمنطقه از شهرداری اصفهان انجام می شود، تصریح کرد: در 
هر یک از مناطق شهرداری اصفهان به طور میانگین، ماهانه 8 تا 10 
هزینه تبلیغات  برچسب های  امحای  و  پاکسازی  برای  تومان   میلیون 

 می شود.
 به گفته وی، فراد قانونمند باید تبلیغات خود را به صورت کارت داخل 
شده  قید  شماره های  صورت  این  غیر  در  زیرا  کنند؛  توزیع  پالستیک 

درآگهی قطعا مسدود خواهد شد. 

کرد: کيد  رضا امينی رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تا
کسی ها ضرورت نصب سامانه هوشمند بر روی تا



 »من ناصر حجازی هستم« 
کران می شود در اصفهان ا

مستند »من ناصر حجازی هستم« در اصفهان 
به  فیلم  این  تهیه کننده  و  با حضور کارگردان 
سلسله  برگزاری  ادامه  در  درمی آید.  نمایش 
و  هنر  فیلم های  بررسی  و  نقد  نشست های 
فیلم های  میزبان  دوشنبه ها  اصفهان  تجربه، 
این  بررسی  و  نقد  به همراه جلسه  گروه،  این 
حجازی  ناصر  »من  مستند  فیلم  است.  آثار 
هستم« که جهت اکران و بررسی برای نشست 

جلسات اخیر هنر و تجربه انتخاب شده، در پنج فصل با نام های من 
رویایی دارم، آخرین مرد مقاوم، سهراب کشی، استقالل تا استقالل و 
پرواز عقاب، پنج دوره مختلف از زندگی »ناصر حجازی«، فوتبالیست 
موفق و محبوب را به تصویر می کشد. این اپیزودها هرکدام با صدای 
یکی از بازیگران موفق کشور روایت می شوند. شهاب حسینی، بهرام 
رادان، پرویز پرستویی، مهران مدیری، مسعود رایگان و رویا تیموریان 
را  مستند  این  گفتار  متن  هستند.  اپیزودها  از  یکی  راوی  هرکدام، 
آرشیوی  مواد  از  است  ترکیبی  مستند  و  است  نوشته  نقیبی  خسرو 
اعم از فیلم و عکس از زندگی ناصر حجازی و مصاحبه با همبازی ها و 
شاگردان او. این فیلم در روز دوشنبه 5 بهمن ماه از ساعت ۱۷ برای 
عالقه مندان اصفهانی به نمایش درمی آید و بعد از پایان فیلم از ساعت 
۱۹ نیما طباطبایی کارگردان و امیر رفیعی تهیه کننده این مستند با 

تماشاگران به صحبت می نشینند.

 اݥݥݥحدݥݥݥاݥݥݥثݥݥݥ ۱۸ݥݥݥ مدݥݥݥرݥݥݥسهݥݥݥ 
در چهار محال و بختیاری

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  اداره  سرپرست 
 ۱۸ احداث  از  بختیاری  و  چهارمحال  مدارس 
کمک  با  بختیاری  و  محال  چهار  در  مدرسه 
براتی  حمیدرضا  داد.  خبر  خیران  مشارکت  و 
چهارمحال  در  مدرسه   ۱۸ اینکه  به  اشاره  با 
می شود،  احداث  خیران  کمک  با  بختیاری  و 
ساخت  در  مدرسه ساز  خیران  داشت:  اظهار 
۲۶ پروژه نیمه تمام در حوزه آموزش و پرورش 

یاری می کنند. وی عنوان کرد: خیران در  را  بختیاری  و  چهارمحال 
آموزش  حوزه  در  ورزشی  سالن  و  کتابخانه  نمازخانه،  بخش  احداث 
کل  اداره  سرپرست  می کنند.  مشارکت  پروژه  چهار  در  پرورش  و 
داد:  ادامه  بختیاری  و  چهارمحال  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
خیران همچنین در تجهیز مدارس در یکی از مناطق استان مشارکت 
خیرین  جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  براتی  حمیدرضا  می کنند. 
مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری در تهران، عنوان کرد: حضور خیران 
در این جشنواره بسیار چشمگیر بود و کمک های بسیاری از خیران 
جمع آوری  جشنواره  این  در  استان  مدارس  توسعه  برای  مدرسه ساز 
شد. سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری در بسیاری از مناطق 
این  در  خیران  که  است  مدارس  نوسازی  نیازمند  محروم،  روستایی 

مسیر می توانند گام های بلندی در این مسیر بردارند.

ثار هنرجویان والفجر   آ
در نگارخانه مرکزی

والفجر  هنرستان  هنرجویان  آثار  از  نمایشگاهی 
هفته  یک  مدت  به  ماه  بهمن  چهارم  از  اصفهان 
این  برگزاری  مسئول  است.  برگزاری  حال  در 
اثر   ۶00 از  بیش  گفت:  باره  این  در  نمایشگاه 
چهار  از  والفجر  هنرستان  دانش آموزان  هنری 
بازدید  مورد  نمایشگاه  این  در  تحصیلی،  رشته 
اظهار  گودرزی  آفاق  می گیرد.  قرار  عالقه مندان 
این هنرستان  از دانش آموزان  نفر  آثار ۲40  کرد: 

چهارم  از  حسابداری  و  دوخت  طراحی  معماری،  گرافیک،  رشته های  در 
بهمن ماه در نگارخانه مرکزی به نمایش درمی آید. وی افزود: نمایشگاه آثار 
هنری هنرجویان هنرستان والفجر به مدت یک هفته در سه گالری نگارخانه 
مرکزی دایر است که عالقه مندان می توانند در این هفته همه روزه از ساعت 
۹ صبح تا ۱۹ به نگارخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

صدابردار فیلم فرهادی درگذشت
یداهلل نجفی از صدابرداران پیشکسوت سینمای 
از  نجفی  یداهلل  گفت.  وداع  را  فانی  دار  ایران 
صدابرداران سینمای ایران عصر شنبه سوم بهمن 
ماه به دلیل سکته قلبی درگذشت.  وی در حال 
سینمایی  پروژه  در  فرهادی  اصغر  با  همکاری 
»فروشنده« بود.  یداهلل نجفي در سال ۱۳۳4 در 
شهر بابلسر به دنیا آمد. وي فارغ التحصیل رشته 

صدابرداري از مدرسه عالي تلویزیون و سینما سال ۱۳55 بود. فعالیت در 
تلویزیون را به عنوان صدابردار از سال ۱۳55 و کار سینما را از سال ۱۳۶۹ 
محمدین«  »رجب  کارگردانی  به  چیز«،  همه  خاطر  »به  صدابرداري  با 
اردیبهشت«،   ۱۹ »چهارشنبه  چون  آثاری  در  صدابردار  این  کرد.  آغاز 
با فیلم  نیز   »جامه دران« و »شیفت شب« حضور داشته است و امسال 

»به دنیا آمدن« در جشنواره سی و چهارم فجر حضور دارد.

کتابخانه عمومی  تجهیز ۱۷۰۰ 
کودک در بخش 

توسعه  معاون  فومنی،  اللهیاری  محمد 
یک  در  کتابخانه ها  نهاد  کتابخوانی  و  کتابخانه ها 
عمومی کشور  کتابخانه   ۱۷00 تجهیز  از  گزارش 
اللهیاری  داد.  خبر  نوجوان  و  کودک  بخش  در 
ادامه داد: نهاد در سال های اخیر توجه ویژه ای به 
تجهیز و راه اندازی بخش های کودک و نوجوان در 
کتابخانه های عمومی  داشته است. بیش از ۱۷00 
کتابخانه عمومی  در سراسر کشور به بخش ویژه 

کودک و نوجوان مجهز هستند و بیشترین میزان خرید کتاب در ۲0 ماه 
اخیر به منابع ویژه این گروه سنی اختصاص داشته است. آمار عضویت و 
وفاداری این اعضا در کتابخانه نیز نشانگر رشد ارتباط آنان با کتابخانه های 
عمومی  است. وی در ادامه درباره انواع مخاطبان نشست های کتاب خوان 
گفت: هدف نهاد از اجرای گام اول کتاب خوان، ارتقای توانمندی کتابداران 
به عنوان حلقه اتصال جامعه با کتابخوانی است. گام بعدی، بازتاب کتابخوانی 
توجه جامعه )هنرمندان، ورزشکاران،  و مورد  تاثیرگذار  گروه های مرجع، 
اهالی رسانه و...( در میان مردم است که از نشست ۱00 به بعد، اجرایی شد. 
معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه 
داد: مراحل بعدی نیز شامل فراهم کردن شرایطی برای حضور متخصصان 
به اشتراک گذاری  و  کتاب خوان  ویژه  گروه های  در  گوناگون  حوزه های 
به  توجه  است.  آنان  توسط  جذاب  غیرتخصصی  و  تخصصی  کتاب های 
کتاب خوانی ویژه اعضا نیز از مهم ترین برنامه های نهاد در سال آینده است. 
اعضای کتابخانه های عمومی یکی از مهم ترین گروه های مخاطب کتاب خوان 
هستند؛ امیدواریم بتوانیم در سال ۹5 با برنامه ای کامل، جلسات ویژه اعضا 

را پیگیری و اجرا کنیم.

گشتی در اخبار

حرف و نقل
از  انتقاد  با   »۱۴۳ »شیار  کارگردان  آبیار  نرگس   -
یزد  »ابرندآباد«  روستای  تاریخی  بافت  تخریب 
میراث  لحاظ  از  تنها  نه  موضوع  این  کرد:  تاکید 
از بین بردن باغ ها جنبه   فرهنگی مهم است، بلکه 

محیط زیستی هم دارد.
-  مصطفی جمشیدی دبیر جشنواره داستان انقالب 
از این جشنواره را تولید  اتفاق این دوره  مهم ترین 
شگفت  را  وی  که  دانست  نوجوانانه ای  رمان های 
مواجه  برگزیده  انتخاب  چالش  با  را  داوران  و   زده 

ساخته است.
خارجه   وزارت  انصاری سخنگوی  جابری  حسین   -
نجفی  ابوالحسن  استاد  درگذشت  پیامی  صدور  با 
زبان شناس، فرهنگ نویس، مترجم زبردست و عضو 
پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت 

گفت.
شینا  دختر  کتاب  نویسنده  ضرابی زاده  بهناز   -
دختر  مانند  کتاب  جلد  یک  به  نباید  ما  می گوید: 
قفسه ای  ایجاد  دنبال  به  باید  و  باشیم  قانع  شینا 
باشیم.  خانواده  مناسب  این چنینی  کتاب هایی  از 
هستند  جامعه  در  افرادی  که  می دانیم  افزود:  وی 
که قدرت بینایی ندارند و می توانند کتاب را گوش 
دهند. این دست آثار می تواند برای این افراد مورد 

توجه و مهم باشد.
و  اسناد  سازمان  اسناد  معاون  یوسفی فر  شهرام   -
تاکید  با  ملی  آرشیو  رییس  و  ایران  ملی  کتابخانه 
بر اینکه دسترسی به اسناد ملی کشور تابع ضوابط 
داد  اطمینان  است،  آرشیو  جهانی  شورای  مدون 
نکردن  ارایه  بر  مبنی  گزارشی  وصول  درصورت 
خدمات قانونی به پژوهشگران، پاسخگو خواهد بود.

وزارت  موسیقی  دفتر  سرپرست  طالبی  فرزاد   -
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد صدور مجوز آثار 
نمایش  شبکه  سینمایی،  آثار  با  مرتبط  موسیقایی 
و  سینمایی  سازمان  توسط  سیما  و  صدا  و  خانگی 

رسانه ملی انجام می گیرد.
به هنری  اشاره  با  زند، دوبلور پیشکسوت  بهرام   -
که باعث می شود آثار دوبله بعد از سال ها در یادها 
شخصیت های  از  هم  هنوز  مردم  کرد:  بیان  بمانند، 

شرلوک هلمز و ناوارو یاد می کنند.
فریبرز  پیکر  تشییع  مراسم  در  دهکردی  علی   -
صالح، با ابراز تاسف از درگذشت این هنرمند، بیان 
از  بیشتری  آثار  برای همیشه حسرت داشتن  کرد: 

این فیلمساز به دل سینمای ایران خواهد ماند.
و  سینما  کارگردان  جوزانی  جعفری  مسعود   -
فیلم  پروانه ساخت  از دریافت  بعد  ایران  تلویزیون 
سینمایی »کوروش کبیر«، همچنان در انتظار ایجاد 
است.  ملی  پروژه  این  برای ساخت  مناسب  شرایط 
نوشته  کبیر«  »کوروش  فیلمنامه  است  گفتنی 
مسعود جعفری جوزانی را نشر »تریتا« منتشر کرد و 

به زودی از آن رونمایی می شود.

ما  تالش  تمام  گفت:  اصفهان  هنری  حوزه  سینمایی  امور  مدیر 
درطول این سال ها آشتی مخاطبان با سینماست و بر این اساس 
بر پرده نگه داشتن و اکران طوالنی مدت فیلم های بدون مخاطب 
با مدت کوتاه  ارتباط  نیست. سید مصطفی حسینی در  منطقی 
نمایش فیلم لوک خوش شانس در اصفهان و ادعای کارگردان مبنی 
بر شکایت به  وزرات ارشاد اسالمی بیان داشت: ما هیچ قراردادی با 
عوامل این فیلم مبنی بر مدت اکران نداشته ایم؛ اما به دلیل اینکه 
تولید سینمایی اصفهان  ادعای کارگردان، نخستین  به  این فیلم 
بوده است، فیلم پرفروش محمد رسول اهلل )ص( را از پرده سینما 
برداشتیم و این فیلم را جایگزین آن کردیم. وی با بیان اینکه این 
فیلم به دلیل استقبال بسیار محدود از پرده سینما برداشته شده 
است، افزود: این فیلم در روز نخست یک میلیون تومان، اما در 

مابقی روزهای اکران حدود ۲00 هزار تومان فروش داشت.
آشتی مخاطبان با سینما

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه تمام تالش 
ما در طول این سال ها آشتی مخاطبان با سینماست، تاکید کرد: 
این در حالی است که این فیلم نمی توانست مخاطبان را راضی نگه 
دارد؛ به گونه ای که مردم پس از یک ربع تا ۱0 دقیقه از آغاز فیلم 
سینما را ترک می کردند و بر این اساس پس از سه هفته مجبور 

به برداشتن فیلم شدیم.
اقتصاد هنر

وی با اشاره به اینکه حتی این فیلم به مدت دو هفته نیز به شکل 
تک سانس در سینما به نمایش درآمد، اما در کل کشور نتوانسته 
است مخاطب را راضی نگه دارد، گفت: از سویی موضوع اقتصاد هنر 
نیز برای ما مهم است؛ به این معنا که سینما باید بتواند هزینه های 

ارتباط  با مخاطب  فیلمی  زمانی که  اما  تامین کند؛  را  خود 
برقرار نکند، اصرار به ادامه اکران بی معنی است. حسینی در 
ارتباط با عوض شدن سریع فیلم های روی پرده سینمای حوزه 
هنری ابراز داشت: ظرفیت سینماهای اصفهان کم است و با 
وجود اینکه در کل کشور نیز در طول این مدت تنها ۸0 فیلم 
طوالنی مدت  اکران  و  موضوع  این  به  توجه  با  و  شده  اکران 
محمد رسول اهلل )ص( هنوز ۳0 تا 50 فیلم در اصفهان اکران 

نشده است.
سلیقه و ذایقه مخاطب 

وی اضافه کرد: ما باید سلیقه و ذایقه تمام مخاطبان را لحاظ 
کنیم؛ چراکه اگر هرکدام از فیلم های مخاطب خاص یا گیشه 
بر پرده اکران نشود، مورد اعتراض قرار می گیریم و بر این اساس 
با اتخاذ این سیاست سعی در اکران تمامی فیلم ها داشتیم و 
فروش خوب سینما نیز نشانه رضایت مخاطبان از این روند 
است. مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان تصریح کرد: 
زیادی  مخاطب  دارای  که  فیلم هایی  با  ارتباط  در  همچنین 
است، سعی در اکران طوالنی مدت آن ها داشتیم که به طور 
مثال فیلم »شیفت شب« پس از اکران نیز به مدت یک ماه 
در سینما ساحل به شکل تک سانس به نمایش درآمده است.

افتتاح سینما فلسطین پس از شش سال رکود
داشت:  ابراز  نیز  فلسطین  سینما  افتتاح  با  ارتباط  در  وی 
بازسازی این سینما حدود سه ماه طول کشیده است که البته 

روز دقیق افتتاح این سینما مشخص نیست؛ اما در بهمن ماه پس 
از شش سال رکود با تجهیزات روز دنیا افتتاح می شود. حسینی 
بسیار  اتفاق  دنیا،  روز  استاندارد  به  توجه  با  را  این سینما  افتتاح 

داشت:  ابراز  و  دانست  سینما  اهالی  و  هنرمندان  برای  مبارکی 
برنامه این سینما به ویژه در زمینه استفاده از سالن تئاتر با توجه به 
کمبود سالن نمایش در اصفهان پس از افتتاح رسمی، اطالع رسانی 

می شود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان:

سینما فلسطین در بهمن ماه افتتاح می شود 

ستون ویژه 
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یزد  استان  عمومی  کتابخانه های  کل  مدیر 
در  استان  عمومی  کتابخانه های  کرد:  اعالم 
اجرا  فرهنگي  برنامه هاي  امسال،  فجر  دهه 
در  دوست فاطمی ها«  »رقیه  کرد.  خواهد 
کل  اداره  اداری  شورای  جلسه  چهارمین 
در  به  اشاره  با  استان  عمومی  کتابخانه های 
ایام،  این  گرامیداشت  و  دهه  فجر  بودن  پیش 
گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی با همکاری 
عمومی  کتابخانه های  و  شهرستانی  اداره های 
دهه  این  روزهای  همه  در  استان،  سراسر 
خواهد اجرا  را  متنوعی  فرهنگی   برنامه های 

 کرد. 

نشست های  برگزاری  به  رابطه  همین  در  وی 
استان،  شهرستان  چند  در  کتاب خوان 
ویژه  نقاشی  و  کتاب خوانی  مسابقات  برگزاری 
نقد  نشست های  برگزاری  همچنین  و  اعضا 
برنامه های دهه فجر  اشاره کرد. تشریح  کتاب 
کارشناس  توسط  استان  عمومی  کتابخانه های 
فرهنگی، بیان مشکالت حوزه فناوری اطالعات 
این  کارشناس  توسط  آن ها  رفع  راهکارهای  و 
کتابخانه های  نهاد  بخش نامه  تبیین  حوزه، 
عمومی درخصوص مباحث حراستی در آستانه 
مجلس  و  رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات 
از  حراست،  مسئول  توسط  اسالمی  شورای 
مهم ترین نکات مطرح شده توسط کارشناسان 
یزد عمومی  کتابخانه های  کل  اداره   ستادی 

بود. 
اداره  اداری  شورای  جلسه  چهارمین  پایان  در 
کل کتابخانه های عمومی استان یزد، همچنین 
مصوب شد نقاط ضعف، قوت و آسیب شناسی 
اجرای طرح کمبو )سیستم اینترنت و اینترانت 
کتابخانه ها( به نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
استان  در  طرح  این  ادامه  درخصوص  و  اعالم 

تصمیم گیری شود.

خود  آبرنگ  فراخوان  دومین  در  نو  نگاه  گالری 
می شود،  گذاشته  نمایش  به  مرحله  دو  در  که 
جمع  هم  کنار  در  دوباره  را  آبرنگ  هنرمندان 
هنرجویان  از  آثاری  بررسی  و  نقد  به  تا  کرده 
درباره  بروجردی  پور  هادی  حسین  بپردازند. 
و  حرفه ای  دید  از  گر  ا گوید:  می  نمایشگاه  این 
کارشناسی بخواهیم به این نمایشگاه نگاه کنیم 
کنیم، اصاًل  و با غایت آبرنگ بخواهیم مقایسه 
رضایت بخش نیست و تعداد بسیار اندکی از آثار 
را می توانیم بگوییم وارد دنیای آبرنگ شده اند 
کنیم،  گر بخواهیم در حد یک هنرجو نگاه  ولی ا
کارها خوب بوده است. داور  گفت و  باید تبریک 
دارد  خوشحالی  جای  گفت:  آبرنگ  فراخوان 
روز  هر  ارزشمند  هنر  یک  عنوان  به  آبرنگ  که 
پیدا  گسترش  جهان  سطح  در  و  می شود  بهتر 
که اصفهان  می کند. باید بسیار خرسند باشیم 
تالش  نو  نگاه  گالری  و  است  ایران  آبرنگ  مهد 
به  شوکی  این چنینی  فراخوان های  با  می کند 
دیگر  اساتید  با  که  جلساتی  در  و  بدهد  آبرنگ 
گو داریم سعی می کنیم،  گفت و  برگزار می کنیم و 
که نه تنها از دنیا  مسیر آبرنگ را به سمتی ببریم 

عقب نباشیم، بلکه بتوانیم در راس قرار بگیریم. 
تا  که  هستم  خوش بین  بسیار  داد:  ادامه  وی 
و  ایران  آبرنگ  در  بزرگی  انقالب  آینده  سال  دو 
که در  خ دهد و این نوید را می دهم  اصفهان ر
آبرنگ  منتخبان  از  انجمنی  آینده  سال  تیرماه 
ایران نمایشگاهی در سیتی سنتر اصفهان برگزار 
کرد و این می تواند یک شوک ارزشمند  خواهند 
در فضای آبرنگ اصفهان باشد. احمد مطیع نیز 
که در سال می شود  فراخوان هایی  به  اشاره  با 
در  آبرنگ ها  که  است  خوب  بسیار  کرد:  اظهار 
کنار هم جمع و آثار، نقد و بررسی می شود.  وی 
اینکه باالترین دستاورد یک نمایشگاه  با بیان 
برتر  تکنیک  و  کردن  کار  درست  به  رسیدن 
کل نمایشگاه خیلی خوب  است، ادامه داد: در 
باشد.  بهتر  هم  دوم  هفته  در  امیدواریم  و  بود 
داوری این نمایشگاه نیز بر مبنای انتخاب رنگ 
آبرنگ  فراخوان  نمایشگاه  بود.  خواهد  طرح  و 
مرحله اول از دوم تا ششم بهمن و مرحله دوم 
در   20 تا   16:30 ساعت  از  بهمن   13 تا   9 از  آن 
ب خواهد  دوستان  هنر  میزبان  نو  نگاه   گالری 

ود.

در دهه مبارک فجر

کتابخانه های یزد،  میزبان برنامه های فرهنگی
داور فراخوان آبرنگ :

انقالب بزرگی در آبرنگ ایران و اصفهان رخ می دهد

 چادگان، شهری
کتاب فروشی  بدون 

در شرایطی که سرانه مطالعه ما از استاندارد جهانی کمتر 
است، در برخی نقاط و ازجمله چادگان، وضع موجودحکم 
نمک روی زخم را پیدا کرده  و مردم، باید۱۲0کیلومتر راه 
برای رسیدن به کتاب فروشی طی کنند. چادگان با بیش از 
۳0 هزار نفر جمعیت و هزار و ۲00 واحد صنفی مختلف 
حتی یک کتاب فروشی ندارد؛ این در حالی است که دیگر 
اصناف در این شهرستان در شرایطی که از لحاظ تعداد و 
وفور به حد اشباع رسیده اند، مجوز فعالیت دریافت کرده اند. 
شهرستان  مردم  همه  دغدغه  شاید  هرچند  وضعیت  این 
نباشد، اما جماعت کتاب خوان چادگان باید مسافت زیادی 
در  »چرا  بپیمایند.  کتاب فروشی  یک  به  رسیدن  برای  را 
تمام محله های چادگان سوپرمارکت و اغذیه فروشی هست 
اما در شهر، حتی یک کتاب فروشی هم دیده نمی شود؟« 
از  شهرستان  دانشجویان  از  یک  عرب نیا،  رضا  سؤال  این 
مسئوالن فرهنگی شهر است که البته این موضوع نه تنها 
دغدغه دانشجویان، بلکه دیگر شهروندان هم هست. علی 
مویدی یکی دیگر از شهروندان چادگانی است که ضمن 
گالیه از نبود یک کتاب فروشی در شهری با این جمعیت 
و وسعت، به مهر گفت: برای تهیه یک کتاب باید فاصله 
۱۲0 کیلومتری تا مرکز شهرستان اصفهان را طی کنیم. 
وی با طرح این پرسش که شرایط صدور مجوز راه اندازی 
است  سخت  چقدر  مگر  چادگان  در  کتاب فروشی  یک 
داشت:  اظهار  ندارد،  کتاب  فروش  برای  انگیزه  کسی  که 
نیست.  فرهنگی  و  گردشگرپذیر  شهر  یک  شهر  این  آیا 
نباید تاسف  این شهر  نبود یک کتاب فروشی در  برای  آیا 
خوبی  هم نظر  اهالی  از  دیگر  یکی  حمیدی،  زهرا  خورد. 
داشت و می گفت: در این شهر مشکالت فرهنگی زیادی 
 هست اما برخی مشکالت را هم خود مردم باید حل کنند. 
به  نیاز  احساس  مردم چادگان  در حال حاضر  افزود:  وی 
کتاب ندارند، اگر این نیاز در مردم به وجود بیاید خودبه خود 
مشکل کتاب حل خواهد شد. آمارهای ارایه شده کتابداران 
و مجتبی درویشی، رییس کتابخانه های عمومی چادگان 
درباره سرانه کتاب خوانی در چادگان علی رغم نظر خودشان 
بسیار کمتر از میزان استاندارد است؛ برای مثال می گویند 
روزانه در چادگان ۷0 تا ۱00 نفر از 40 هزار جلد کتاب 
موجود در کتابخانه های شهرستان استفاده می کنند که این 
میزان مطالعه نسبت به دو سال پیش چهار برابر شده است. 
بااین وجود و با توجه به اینکه چادگان یک از شهرستان های 
گردشگرپذیر در استان اصفهان و حتی در کشور است، آیا 
به  دوش  را  برای شهرستانی که عنوان فرهنگی  آمار  این 
می کشد و در برخی روزهای سال جمعیتش به ۳00 هزار 

نفر هم می رسد، راضی کننده است؟ 
کتاب فروشی  نبود  از  شهرستان  مردم  گالیه های  هرچند 
اداره  مسئوالن  اما  دارد،  تامل  جای  شهر ها  سطح  در 
از  دسته  آن  برای  هم  خوشی  خبرهای  شهرستان  ارشاد 
فرهنگ دوستان که فکر می کنند سرمایه گذاری در حوزه 
هم  اخروی  سود  دنیوی،  بهره  بر  عالوه  مطالعه  و  کتاب 
دارد، دارند و از تخصیص معافیت های مالیاتی در این راستا 
خبر می دهند. ناصر عباسی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
مهر  خبرنگار  با  گفت و گو  در  چادگان  شهرستان  اسالمی 
در این خصوص اظهار داشت: قانون معافیت ۱00 درصد 
مالیاتی برای مراکز فروش کتاب باالخره اجرایی شده و تمام 
واحدهای صنفی عرضه کننده کتاب و حتی واحدهایی که 
حداقل ۷0 درصد اقالم فروش آن ها کتاب باشد، مشمول 
این قانون می شوند و این شاید قدمی برای رشد عرضه و 

فروش کتاب در شهرستان چادگان باشد.

 گزارش

در  ما  متاسفانه  گفت:  جامعه شناس  یک 
پخش  روزها  این  که  سریال هایی  از  یکی 
نهایت  به  که  بودیم  شاهد  را  طالقی  می شود، 
ساده انگارانه تلقی شد و هیچ کدام از خانواده ها 
نقش چندانی برای جلوگیری از آن ایفا نکردند. 
کرد: در بیشتر سریال های  علی هاشمی اظهار 
در  تهیه کنندگان  و  نویسندگان  تلویزیونی، 
مسایل  بتواند  که  هستند  آثاری  تولید  پی 
و  تاریخی  فرهنگی،  اجتماعی،  گون  گونا
خود  مخاطبان  اختیار  در  و  بازتاب  را  مذهبی 
ادامه داد: عالوه  این جامعه شناس  قرار دهد. 
برخی  نیز  هنری  جامعه شناسی  در  این،  بر 
نویسنده  تهیه کننده،  )کارگردان،  هنرمندان 
ساخت  به  تمایل  بیشتر  هنرپیشه(  حتی  و 
جمعیت  دغدغه  که  دارند  مجموعه هایی 
حتی  و  می شود  محسوب  جامعه  از  بیشتری 

از  بسیاری  شکل گیری  زمینه  است  ممکن 
میان،  این  در  البته  کند؛  فراهم  را  چالش ها 
را  خود  که  بود  خواهند  موفق  هنرمندانی 
جامعه  بزرگ  پیکر  از  هرگز  و  بدانند  مردم  جزو 
در  کرد:  تصریح  وی  نکنند.  جدایی  احساس 
زمانی  رسانه ای  هنرمندان  موفقیت  واقع، 
گوشت، پوست و  که خود نیز با  میسر می شود 
استخوان مسایل مختلف اجتماعی و مصادیق 
کرده باشند؛ البته همه  مرتبط با آن ها را درک 
سریال ها، به موازات نقاط قوت، نقاط ضعفی 
بازخورد فرآیند  طول  در  باید  که  دارند   هم 
)feed back( تحلیل و بررسی موشکافانه شود. 
)کیمیا(  این شب ها  که  افزود: سریالی  هاشمی 
قوت  نقاط  می شود،  پخش  شبکه ها  از  یکی  از 
به  می توان  آن ها  جمله  از  که  دارد  فراوانی 
کنار هم  استفاده از بازیگران جوان و باتجربه در 

تاریخ معاصر  اثرگذار در  برهه ای  به  و پرداختن 
شده،  عنوان   نکات  وجود  با  کرد.  اشاره  کشور 
و  اساسی  عیب  یک  از  پرمخاطب  سریال  این 

به  است  ممکن  که  می برد  رنج  برانگیز  انتقاد 
همین  مخاطبان،  جمعیت  بودن  زیاد  خاطر 
بهره  فرصت  و  جلوه  چندان  دو  نیز  نقص  یک 
کند.  کننده ها را به تهدید تبدیل  بردن از تماشا
کید بر اینکه سیاه نشان  این جامعه شناس با تا
دادن چهره »طالق« در کشور ما باید مورد توجه 
گفت: متاسفانه این سریال  فیلم سازان باشد، 
تصویر  به  را  ازدواج  نوعی  اول  وهله   در  ایرانی 
شناخت  بدون  احساس،  روی  از  که  کشید 
کافی و به دور از قاعده بسیار مهم »هم کفوی« 
که می تواند آموزه هایی از این سهل انگاری  بود 
جای  بر  جوانان  به ویژه  مخاطبان،  ذهن  در  را 
عالوه  پرطرفدار  سریال  این  واقع  در  بگذارد. 
کشید، به  را به تصویر  تلخ  اینکه یک تجربه  بر 
حالل  امر  مغبوض ترین  زشتی  توانست  راحتی 

کند. را نیز بشکند و آن را تبدیل به یک عادت 

یک جامعه شناس:

بعضی سریال ها طالق را ترویج می دهند

نویسنده »چشم عقاب«:
ارتباط قصه نویسان و قصه گویان تقویت شود

برپایی  عقاب«،  »چشم  رمان  نویسنده 
حضور  با  پی در پی  تخصصی  نشست های 
متقابل  همکاری  و  قصه گویان  و  قصه نویسان 
جشنواره  اهداف  تحقق  راه های  از  را   آن ها 
روابط  اداره کل  گزارش  به  دانست.  قصه گویی 
عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری 
ترسیم  هجری  محسن  نوجوانان،  و  کودکان 
افق و چشم اندازی برای نویسندگان کتاب های 
کودک و نوجوان را نیز از اهداف مهمی عنوان 
کرد که باید در جشنواره ها به آن توجه شود. وی افزود: باید تالش کنیم زمینه ای را فراهم 
پیگیری عالیق خود، قصه هایی خلق  بتوانند در کنار  نیز  این حوزه  نویسندگان  تا  کنیم 
کنند که برای قصه گویی مناسب باشد. هجری در آستانه برگزاری هجدهمین جشنواره 
قصه گویی، هم چنین با اشاره به معیارهای قصه گویی در این جشنواره ها، افزود: قصه گویانی 
که با روش های ابتکاری و بومی خود به نیازهای مخاطب پاسخ می دهند، گرچه قصه گویی 
به  اما الزم است  باشد،  نداشته  با معیارهای کنونی جشنواره مطابقت  آن ها ممکن است 
آن ها توجه شود و همین شناخت شیوه های جدید قصه گویی باید یکی از اهداف جشنواره 
با  قصه گویی  ترکیب  است  معتقد  البته  کودکان،  کتاب های  نویسنده  باشد.  قصه گویی 
برای مخاطبان می شود و  بیشتر آن  بازی موجب جذابیت   و  نمایشی  موسیقی، هنرهای 
از  بهره گیری  با  فراگیر، می توانند  عنوان رسانه  ای  به  نیز  تلویزیون  و  رادیو  در عین حال 
نویسندگان و قصه گویان، مخاطب خود را به شنیدن قصه ترغیب کنند. وی با اشاره به 
کودکان  برای  منظم  برنامه   یک  به صورت  پیش دبستانی  از سنین  باید  قصه گویی  اینکه 
تعریف شود، افزود: به اعتقاد من نظام آموزش و پرورش باید برای قصه گویی در مدارس 
برنامه ریزی و طراحی داشته باشد. وی درباره چگونگی انتخاب قصه ها برای کودکان امروز 
به  باشد،  معاصر  ادبیات  محصول  چه  و  کهن  ادبیات  به  مربوط  چه  قصه ها  شد:  یادآور 
شرط برخورداری از ویژگی سرگرم کنندگی و لذت بخشی، می تواند برای مخاطبان جذاب 
و مناسب باشد. نویسنده رمان »چشم عقاب« در ادامه با بیان برخی ویژگی های یک قصه  
خوب، خاطرنشان کرد: قصه باید در درجه  نخست به لذت شنیداری مخاطب منجر شود تا 
پس از آن بتواند درالیه های درونی تر، حرف های جدی تری را با مخاطب در میان بگذارد. 
وی ادامه داد: قصه در هر حال باید سرگرم کننده و لذت بخش باشد و نمی توان به بهانه  
اهداف تربیتی، اخالقی و پرورشی، این ویژگی قصه را نادیده گرفت، به عبارت دیگر باید 

بدانیم که قصه گویی، عرصه  پند و نصیحت و موعظه نیست.

کتاب »پرستو در قاف«

سفرنامه حج شاعر معاصر منتشر شد
شاعر  حج  سفرنامه  قاف«  در  »پرستو  کتاب 
معاصر، علیرضا قزوه است که در قالب متنی 
معنوی  سفر  این  از  را  نویسنده  حال  ادبی، 
قاف«  در  »پرستو  کتاب  است.  کرده  بیان 
در  قزوه  علیرضا  معاصر،  شاعر  حج  سفرنامه 
انتشارات  توسط  که  است  ادبیات  موضوع 
ادبی  متن  است.  شده  بازار  روانه  مهر  سوره 
یادداشت های  قالب  در  کتاب  تاریخی  و 

دیگر می بیند  گونه ای  به  را  نویسنده حج  و شاعرانه  لطیف  است؛ طبع  آمده  روزانه 
هر  است.  درآورده  نگارش  به  را  خود  ذوقی  و  ادبی  تراوشات  سفر  در جای جای  و 
نویسنده  خود  جمله  از  شاعران  دیگر  و  سعدی  و  بیدل  از  ابیاتی  حاوی  یادداشت، 
آل احمد جالل  میقات«  در  »خسی  تا  ناصرخسرو«  »سفرنامه  از  پاره هایی   و 

 است. 
به دلیل مطالعات گسترده نویسنده درباره سرزمین وحی، برای هر مکان تاریخچه ای 
می گوید؛ اگر جا داشته باشد از زمان حضرت آدم)ع( تا صدر اسالم و گاهی تا حکومت 
آل سعود؛ از تاریخ مسجدالنبی و مسجد الحرام تا مسجد شیعیان نخاوله در مدینه و 
مسجد کوچکی در میان ِمنی که اثری از آن باقی نمانده است. ویژگی دیگر کتاب، 
خشم نویسنده از سعودی ها و وهابی هاست که بر تمام مراحل سفر سایه انداخته است 

و به خوبی به چشم می آید. 
علمای  سر  بر  ایرانی  شاعر  فریادهای  و  طعنه ها  از  است  پر  متن  صفحه  به  صفحه 
آمار  ارایه  به  کار  کتاب،  اواخر  سعودی.  دنیاپرست  سالطین  و  وهابی  دین فروش 
بیش  اخیر  سال  ده  چند  همین  در  که  می رسد  پادشاهی  سلسله  این  کشتارهای 
گل  از  کمتر  اسالم  دشمنان  به  اما  کرده اند؛  شهید  را  مسلمان  میلیون  دو  از 
از  را  این  می آید.  مدینه  »بوی  است:  آمده  اینگونه  کتاب  از  قسمتی  در  نگفته اند. 
باران فهمیدم. دل ها بی تاب اند و چشم ها گریان. سمت چپمان مسجد شجره  نم نم 
دارم  دوست  چقدر  من  و  می آید  استقبالمان  به  سپیدپوش  شهری  کم کم  است. 
روی بگذارم  را  سرش  و  کنم  بغل  را  مدینه  می خواهد  دلم  چقدر  و  ببینم  را   بقیع 

 شانه هایم.«



اصغرقلندری:
در قیاس عملکرد بازیکنان دیروزی و امروزی، احترام به بزرگتر 
وپیشکسوت وتعصب به پیراهن باشگاهی و شایسته ساالری، 
باعث  پول  وحاکمیت  قرارگرفته  بازیکن ساالری  تحت الشعاع 
و  بی اخالقی   است.  شده  باشگاهی  تعصبات  رنگ باختن 
نداشتن تعصب به پیراهن باشگاهی هم بی رنگ شده و برخی 
از بازیکنان که حتی تحصیالت دانشگاهی هم ندارند، درسایه  
و  دیروزیان  به  بازی،  فصل  یک  برای  هنگفت  مبالغ  دریافت 

پیشینیان ورزش، فخرمی فروشند.
این روزها صحبت درباره فرهنگ در ورزش بسیار است؛ چه 
در محافل ورزشی ، چه در مجالس مذهبی، چه در نشست های 

سیاسی و اجتماعی و... .
طبیعی است ورزش بیش از سایر پدیده های اجتماعی با جوانان 
و نوجوانان سروکار دارد که هر یک به گونه ای متفاوت نقطه 
نظراتی ارایه می کنند که  لزوم راهکارهای اساسی و منطقی 
در جهت رفع کاستی های فرهنگ در ورزش را طلب می کند. 
که  نظردارند  اتفاق  باور  براین  اجتماعی  مسایل  کارشناسان 
باید بیش از پیش برای حصول به فرهنگ مدنظرکه مبتنی بر 

روش های علمی باشد سرمایه گذاری کرد.
 البته سخن گفتن از فرهنگ به طور اعم و فرهنگ در ورزش 
به طور اخص کاری است سخت و دشوار که هر نویسنده ای، 
دریایی  با  را  خود  آن  بیان  برای  توانمند  و  مبرز  هرچقدرهم 
مواج و پرتالطم وکوهی ازمسایل و مشکالتی مواجه می بیند 
که خواسته یا ناخواسته دامن گیر جامعه امروزی وبه تبع آن 

گریبان گیر جوانان و نوجوانان معصوم ما شده است.
وارد شدن به معضالت فرهنگی و آشکارکردن ابعاد گسترده 
فقرفرهنگی درجامعه امروزی، چیزی نیست که با نوشتن یک 
که  آنچه  اما  پرداخت.  بحث  به  آن  درباره  بتوان  یا دوسطر 

درحال حاضر پذیرفتنی است و نگارنده دراین مجال قصد دارد 
به آن بپردازد، فقط یادآوری چند نکته درارتباط با فرهنگ در 
ورزش است. نتیجه گیری به خود خوانندگان واگذار می شود تا 

هرگونه که مایل هستند، قضاوت کنند. 
به یقین باید به این حقیقت اعتراف کنیم »چی کاشتیم که چه 
باید درو کنیم«! باحرف و شعارکاری از پیش نمی رود، باید به 
دنبال راهکار بود و برای دستیابی به هدف نهایی همت گماشت؛ 
به یقین، بنای فرهنگ در ورزش را باید برمبنای همان فرهنگ 
مدنظر پی ریزی کرد با فوندانسیونی قرص و محکم، تا گام هایی 
باشد.  اساسی  و  برداشته می شود، سازنده  راستا  این  که در 

پایه وقتی سست باشد، بنا با یک وزش باد فروخواهد ریخت.
معظم  مقام  حکیمانه  وسخنان  عالمانه  توصیه های  به  لذا   
رهبری استناد می کنیم که به ورزشکاران و قهرمانان فرمودند: 
و  عالم،  سالم،  انسانی  نیروی  به  منوط  کشور  یک  پیشرفت 
باهمت و دینداراست، و قهرمانان و پهلوانان ما باید سفیران 
به  پایبندی  و  ایمان  باال،  هوش  راسخ،  عزم  تشخص،  هویت، 

شریعت ملت ایران باشند.
مظهر  قهرمانان  و  ورزشکاران  »شما  کردند:  تاکید  ایشان 
باید درمیدان های  که  انقالبی هستید  ملت  توانایی های یک 
بین المللی با حفظ اخالق وروحیه جوانمردی و رعایت جوانب 
شرعی و فرهنگ اسالمی، ارزش ها وصفات برجسته ملت ما را 

تبلیغ کنید.«
مهم  ضروریات  از  را  درورزش  فرهنگ  رهبری،  معظم  مقام 
از مسایل ضروری در ورزش کشور را علمی  خواندند و یکی 

کردن ورزش دانستند وتحقیقات علمی را خواستار شدند.
حال با این باور که فرهنگ هویت انسانی هر انسانی را می سازد 
و باید با فرهنگ خاص خودش زندگی کند و بنای زندگی را 
سازنده  گام های  تا  کند  پایه گذاری  فرهنگ  همان  برمبنای 

این حد ومرز  به  بپذیریم که هرگاه  باید  بردارد،  را  و اساسی 
غرورملی،  همچون  ارزنده ای  و  گرانبها  ارزش های  برسیم، 
به  پایبندی  خالقیت،  و  نوآوری  خویشتن،  به  اعتماد  روحیه 
پیراهن  به  ارزش گذاری  فرهنگ،  رعایت  اخالقی،  تعهدات 
اسالمی  اخالق  و  فرهنگ  چشمه سار  از  و...  وملی  باشگاهی 
درجامعه ما جوشان می شود. اما افتخاراصلی زمانی است که 
و  پیش قراوالن  پیشگامان،  دیرینیان،  و  پیشینیان  به  احترام 
ستارگان دیروز ورزش را از یاد نبریم. آنگاه خواهیم دید که 

همه چیز سرشار از فضیلت است نه رذیلت!
در بزنگاه هایی که ورزش می تواند به عنوان وسیله همبستگی 
اذهان  در  بین المللی،  افتخارات  اطمینان  و سوپاپ  اجتماعی 

جایگاهی پیدا کند، ارزش ها به ضد ارزش تبدیل شده. 
پول  میلیاردها  بگیرد،  صورت  فرهنگی  مهندسی  بی آنکه 
و  واسطه ها  جیب  به  الحیل«  »لطایف  به  کتاب  و  بی حساب 
ورزش،  در  هردگرگونی  برای  که  می شود  سرازیر  دالل هایی 
فرهنگ ها رابه دلخواه خود عوض می کنند؛ دالل هایی که یک 
زمان به دنبال نمدی بودند تا با آن برای خود کالهی بسازند، 
اما اینک  نه کاله که در بهترین نقاط شهر تهران به ساخت و 
ساز ویال مشغولند. در نتیجه فرهنگ در ورزش مفاهیم دیگری 

پیدا کرده است. 
بدون تردید اگر بگوییم چشم بیشتر اهالی ورزش، این روزها 
که فوتبال لیگ برتر به خاطر تشکیل اردوهای تدارکاتی، در 
استراحت به سرمی برد، به بازی های لیگ برتر دو رشته ورزشی 
معروف به دانشگاهی )والیبال و بسکتبال( دوخته شده است، 

سخنی به اغراق نگفته ایم؛ 
درمسابقات  که  حوادثی  دنبال  به  شنیدیم   تاسف  کمال  با 
متحمل  تیم ها  از  بعضی  بازیکنان  و  مربیان  داد،  رخ  والیبال 
محرومیت و پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نقدی شدند که 

دور از انتظار همگان بود! 
بسکتبال  تیم  دو  دیدار  در   94/11/1 پنجشنبه  روز  عصر 
پتروشیمی بندر امام و شهرداری گرگان که به صورت پخش 
زنده و مستقیم ازشبکه های ورزش و گلستان پخش می شد، 
بازی  نتیجه  و  بود  اتمام  در شرف  کوارتر چهارم  در حالی که 
هم 72 به 60 به سود تیم پتروشیمی در جریان بود، بار دیگر 
و  سنگ  پرتاب  با  گرگان،  بی فرهنگ  تماشاگرنمای  تعدادی 
دیگر اشیا به سمت بازیکنان پتروشیمی و میز داوران و عوامل 

اجرایی، مسابقه را برای دقایقی طوالنی متوقف کردند.
 از سوی گزارشگر بازی این حرکات غیراصولی و غیرورزشی 
محکوم و در نهایت از ادامه بازی و پخش مستقیم از شبکه های 
مسئوالن  درمیانی  پا  با  عاقبت  شد.  جلوگیری  شده،  یاد 
فدراسیون،  ناظر  و  نماینده  خنجانی  وآقای  مسابقه  برگزاری 
بازی ادامه یافت و در نهایت با نتیجه 84 بر73 به سود تیم 
به  باردیگر  تا  رسید  پایان  به  امام(  بندر  میهمان)پتروشیمی 
مواجه  فقرفرهنگی  با  ما  ورزش  تنها  نه  که  برسیم  باور  این 
است، بلکه متاسفانه برای  فرهنگ سازی  در بین تماشاگران 
محرومیت ها  و  نگرفته  صورت  اقدامی  هم  ورزشی  مسابقات 
هم  سرپرستان  و  مربیان  و  بازیکنان  تیم ها،  نقدی  وجرایم 

بی اثر مانده است.

در تورنمنت چهارجانبه جام شهدا:

       ذوب آهن باخت ؛ صبای قم 
فینالیست شد!
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کیمیا وطن :
تیم ذوب آهن اصفهان، در بازی 
نیمه نهایی تورنمنت چهار جانبه 
)جام شهدا( مقابل صبای قم تن 
به  راهیابی  از  و  داد  به شکست 

فینال بازماند!
مسابقات  دوره  دومین  در 
با  که  شهدا«  »جام  چهارجانبه 
حضور چهار تیم پرسپولیس تهران، سایپای البرز، صبای قم 
و ذوب آهن اصفهان، در ورزشگاه شهدای شهرک قدس برگزار 
 )1394 بهمن ماه   3( گذشته  شنبه  روز   15 ساعت  از  شده، 
تیم های ذوب آهن و صبای قم، با داوری محمدحسین ترابیان،  
برابر هم قرارگرفتند؛ در نهایت تیم صبای قم در این بازی، با 

پیروزی 2 بر 1 حریف پرسپولیس تهران در بازی فینال شد.
و  اصفهان  آهن  ذوب  تیم های  بادانش  و  فهیم  مربی  دو  هر 
صبای قم، که در دوران بازیگری در تیم های ملی، از نخبه ترین 
ایران  فوتبال  اسطوره های  به  و  آمدند  می  شمار  به  بازیکنان 
شهره اند، با اندیشه محک زدن بازیکنان خود و نیاز به چند بازی 
تدارکاتی، به ویژه بعد از تعطیلی نسبتا طوالنی مسابقات لیگ 
برتر، حاضر به شرکت در دومین دوره مسابقات چهار جانبه جام 

شهدا شده بودند.
تیم  ذوب آهن که در مجموع  خسته  و کم انگیزه به نظر 
یک  روی  بازی  اول  نیمه  آغاز   25 ثانیه  در  فقط  می رسید، 
غافلگیری و سانتر عمقی کاوه رضایی در بهترین موقعیت گل 
به  باهوش و خوش تکنیک و گلزن،  بازیکن  این  تا  قرارگرفت 
سرعت مدافعان را جا بگذارد و با یک ضربه دقیق دروازه حامد 
لک و صبای قم را بگشاید؛ اما پس از دقایقی از ناحیه پا مصدوم 
شد و قادر به ادامه بازی نشد و جای خود را به مسعود حسن زاده 
داد؛ این تیم در بازی روان و نسبتا برتر نیمه اول، ذوب آهن 

همیشگی نبود!
به دنبال این گل زودهنگام که باعث بهت و حیرت علی دایی 
و حاضران در ورزشگاه شده بود، شاگردان یحیی گل محمدی 
گل  جبران  برای  دایی  علی  شاگردان  و  زده  گل  حفظ  برای 
خورده، با تمام وجود جنگیدند؛ اما هر دو تیم از فرصت هایی 
که برای گلزنی داشتند، نتوانستند بهره ببرند و هربار به گونه ای 
توپ های شلیک شده از سوی مهاجمان دو تیم به ثمر نرسید 
تا  نیمه اول با تک گل ذوب آهن که در تمام طول 45 دقیقه 
با برتری ذوبی آهنی ها که سوار بر بازی بودند، به پایان برسد. 
به ویژه 3 شوت سهمگین ابوالفضل ابراهیمی از فاصله 6 قدمی 
دروازه با واکنش عالی محمد باقر صادقی، سنگربان شایسته و 
آینده دار ذوب آهن روبه رو شد که میتوان اذعان داشت 

خطرناک ترین لحظه گلزنی صبا در نیمه نخست بود.
اما نیمه دوم که )به نیمه مربیان نامیده می شود( متفاوت 
از نیمه اول آغاز شد؛ در این نیمه  مالکیت توپ و میدان 
پیام  با حضور  به خصوص  بود،  صبا  تیم  دراختیار  بیشتر 
صادقیان، بازیکن سابق تیم ذوب آهن که در نیم  فصل 
اول  با نفت تهران بازی کرده بود و اینک با عقد قرارداد، 

با تیم صبا پا به میدان رقابت ها گذاشته است.
از  دایی،  علی  مشکی پوش  و  سفید  و  باانگیزه  شاگردان 
دروازه  بر  که  زیادی  فشار  با   دوم  نیمه  اول   ثانیه های 
به  را  تساوی  گل   62 دقیقه  در  داشتند  ذوب آهن 
ثمررساندند که از روی سانتر عالی پیام صادقیان که از 
توپ کاشته پشت محوطه 18 قدم حاصل شده بود و در 
با پای  با شوتی که  شلوغی محوطه شش قدمی دروازه، 
چپ امیرحسین صادقی زده شد، طاق دروازه ذوب آهن 

فروریخت.
در نیمه دوم ذوب آهن، ذوب آهن همیشگی نبود! ضعف 
و ناتوانی جسمی خبر از خستگی و فرسودگی شاگردان 
فشرده  تمرینات  اثر  بر  که  داد  می  محمدی  گل  یحیی 
شد  سبب  عوامل  همین  بود.  آمده  وجود  به  مداوم  و 
بازیکن  صادقی  امیرحسین  دیگر  بار   76 دقیقه  در  تا 
ارسال خوب محمدامین  از  پیش تاخته  مدافع  و  باتجربه 
دومین  برای  مهارنشدنی  با شوتی  و  ببرد  بهره  آرام طبع 
رفته  هم  روی  بگشاید.  را  صادقی  محمدباقر  دروازه  بار 
باید بپذیریم که شاگردان علی دایی مزد تالش بی وقفه 

وخستگی ناپذیرخود را گرفتند.
دوشنبه  روز  در  اصفهان  ذوب آهن  تیم  ترتیب  این  به   
سایپا  تیم  مصاف  به  رده بندی  بازی  برای  بهمن   5
در  قم  صبای  و  تهران  پرسپولیس  تیم  دو  و  می رود 
شهدای  ورزشگاه  در  ماه  بهمن  ششم  روزسه شنبه 
قرار هم  برابر  پایانی  بازی  انجام  برای  قدس   شهرک 

 می گیرند.
در تیم صبای قم، حامد لک، فیلیپ ماچادو، امیرحسین 
صادقی،  اکبر  باقری،  فرشید  آقازمانی،  سامان  صادقی، 
ابوالفضل ابراهیمی، فرید بهزادی کریمی، محمد قاضی و 

کریم اسالمی عضویت داشتند.
محمد  صادقی،  محمدباقر  اسامی  آهن،  ذوب  تیم  در 
حمام،  علی  اسماعیل،  ولید  محمدی،  هادی  مهدی نژاد، 
دانیال  حدادی فر،  قاسم  شکاری،  رضا  مهدی پور،  مهدی 
شده   ثبت  رضایی  وکاوه  تبریزی  مرتضی  اسماعیلی فر، 
مسعود  با  مصدوم  رضایی  کاوه  اجباری  تعویض  بود؛ 
حسن زاده و حضور مهدی رجب زاده،  کاپیتان کهنه کار 
مؤثر  هم  تیم  درترکیب  دوم  نیمه  آغاز  از  باتجربه   و 
پیدا  نجات  باخت  کمند  از  ذوب آهنی ها  تا  نشد   واقع 

کنند.
شایان ذکر است اعضای هر دو تیم به خاطر درگذشت 
زنده یاد رضا احدی و شادروان همایون بهزادی )سرطالیی 
و  یاد  خاصی  مراسم  طی  مسابقه  شروع  از  پیش  ایران( 
خاطره این دو بازیکن صاحب نام و ارزنده فوتبال ایران را 
گرامی داشتند و درحالی که بازوبند سیاه به بازو داشتند، 
در میان سکوت مطلق به همراه حاضران در ورزشگاه، به 

قرائت فاتحه پرداختند. 

محمد ترکاشوند درخصوص وضعیت سوشا مکانی دروازه بان پرسپولیس و اینکه آیا 
نام این بازیکن از لیست این تیم خارج می شود یا نه، گفت: »برای تصمیم گیری در 
این باره ما منتظر رای دادگاه هستیم و تا زمانی که رای دادگاه اعالم شود، منتظر 
می مانیم.« وی در پاسخ به این سؤال که آیا کمیته اخالق هم به این موضوع ورود 
خواهد کرد یا نه، افزود: »فکر نمی کنم کمیته اخالق به این پرونده وارد شود؛ اما شاید 
هم کمیته اخالق بخواهد برای مکانی رای صادر کند. با این همه، همه ما منتظر رای دادگاه هستیم و تا زمانی که رای دادگاه 
اعالم نشود، نمی توان تصمیمی در این خصوص گرفت.« ترکاشوند با بیان اینکه هنوز زمان دادگاه مشخص نشده، درباره 
اینکه اگر نام مکانی از لیست پرسپولیس خارج شود، آیا بازیکنی جایگزین وی خواهد شد، تصریح کرد: »در این باره علی اکبر 
طاهری تصمیم گیرنده است؛ اما اگر سوشا دیگر با ما نباشد، احتمال دارد بازیکن جذب کنیم؛ هر چند در حال حاضر ما سه 

دروازه بان در تمرینات داریم و با آنها کار را فعال پیش خواهیم برد.«

به گزارش »ورزش سه« و به نوشته ایندیپندنت، در این نامه مورینیو از میل شدید خود به 
هدایت باشگاه یونایتد گفته و اعالم کرده است برای حضور در این پست تغییراتی در خود 

خواهد داد و بنابراصول باشگاه منچستر یونایتد کار خواهد کرد. 
او دراین نامه همچنین از نقشه خود برای تیم و تصمیمات اصلی خود در صورت حضور در 
منچستریونایتد نوشته است. مورینیو که در این فصل هدایت چلسی را برعهده داشت، به 

دلیل نتایج ضعیف از جمع آبی های لندن جدا شد؛ اما از همان روز اخراج مهم ترین گزینه برای جانشینی لوییس فنخال بوده که بعد 
از شکست در آخرین مسابقه مقابل ساوت همپتون، به احتمال زیاد از یونایتد اخراج خواهد شد. این مربی 52 ساله که پس از اخراج 
از چلسی هیچ اظهارنظری نکرده است، پیش از این در سال های 97 تا 2000 با فنخال در بارسلونا کار کرده و احترام ویژه ای برای این 

سرمربی هلندی قایل است.
 در مطلب ایندیپندنت درباره آغاز مذاکرات خورخه مندس، مدیربرنامه های مشهورمورینیو با مدیران یونایتد نیز صحبت شده است.

شهال صفوی:
می شود  باعث  لنفاوی،  وجریان  خون  گردش  بهبود  ماساژبا 
مواد  و  برسد  بافت های  به  تازه  کسیژن  ا و  غذایی  مواد 
اندرونین ها  ترشح  سبب  شود.همچنین  ج  خار آن  از  سمی 
سروتونین  هورمون  ترشح  افزایش  و  درد(  )نابود کننده های 
شده  ثابت  تجربه  به  می شود.  خوی(  و  خلق  )تعدیل کننده 
و  می کند  آزاد  را  )کورتیزول(  استرس  هورمون  ماساژ  که  است 

کاهش استرس می شود. درنتیجه باعث 
ماهیچه ها  که  زمانی  یعنی  عضالنی،  گرفتگی   هنگام 
اصطالحا  و  درد  باعث  و  دارند  فعالیت  معمول  حد  از  بیش 
گرفتگی عضالنی می شوند، با افزایش جریان خون، این مواد 

کاهش درد می شود. زاید از بدن دفع و عامل 
کف پا: آموزش ماساژ 

کوتاه  صندلی  یک  روی  بر  ابتدا  پاها،  ماساژ  انجام  برای   »»
کف پا، رویه پا، پاشنه پا و  بنشینید و سپس تمام قسمت های 

انگشتان پا را به آرامی ماساژ دهید.
««برای ماساژ پا یک دست خود را روی پا و دست دیگر را زیر 
کف پا قراردهید و به آرامی از انگشتان پا به سمت قوزک ماساژ 
دهید و این حرکت را به سمت انگشتان ادامه دهید و تکرار 

کنید.

«« پا رابا یک دست نگاه دارید و با دست دیگر انگشتان هر پا 
رامحکم فشاردهید و به آرامی بکشید.

کف پا، به صورت خطی  ««با انگشت شست از قسمت باالیی 
برآمدگی  و  قوس  در  و  کنید  وارد  پا  کف  مرکز  به  محکم  فشار 
پا  کف   2 در  را  حرکت  این  کنید.  اعمال  چرخشی  فشاری  پا، 

انجام دهید.
«« از قوزک پا تا ناحیه ران را با دستان خود ماساژ دهید و آن 

کنید. را پنچ بار تکرار 
کاسه زانو ماساژ  ««زانو را با فشار چرخشی انگشتان در ناحیه 
می تواند  طوالنی،  ایستادن  یک  از  پس  پا  ماساژ   دهید. 
گرداند. ماساژ منظم  کند و به حالت اول باز  عضالت پا را آرام 
ران، سیستم لنفاوی را تحریک می کند و ظاهر  ران ها را بهبود 
متخصصان  تنش،  رفع  و  آرامش  ایجاد  بر  می بخشد.عالوه 
نقاط  تحریک  از  استفاده  با  می توانند  زون تراپی،  رفلکس 
کف پا به درمان برخی از بیماری ها بپردازند. مانند  خاصی در 
صوتی،  تارهای  چشم،  گوش،  نای،  گردن،  سینوسی،  غدد 
کلیه،  فوق  غدد  لوزالمعده،  دیافگرام،  تیرویید،  شانه،  ریه، 
پایین رو،  کولن  کوچک،   روده  مثانه،   روده،  عضله  کلیه، 
و  کیسه صفرا، جگر  زانو،  ران، مفصل  زانو،  عصب سیاتیک،  

کبد. 

 تیم فوتبال بارسلونا در چارچوب هفته بیست و یکم اللیگای 
اسپانیا، با نتیجه 2 بر یک از سد میزبانش، ماالگا گذشت و به 
صدر جدول بازگشت. برای کاتاالن ها در این دیدار منیرالحدادی 
در دقیقه 2 و لیونل مسی در دقیقه 52 گلزنی کردند و در مقابل 

دروازه شان در دقیقه 32 توسط خوانپی  باز شد.
آندرس اینیستا پس از این بازی گفت: توضیحی برای بد بازی 
ثمر  به  که  زودهنگامی  گل  وجود  با  ندارد.  وجود  ما  کردن 
رساندیم، ما اصال خوب نبودیم. ماالگا در نیمه نخست شایسته 
نتیجه بهتری از 1 بر 1 بود. آن ها به خوبی در زمین سازمان 
یافته بودند و به هنگام مالکیت توپ و میدان، نهایت استفاده 
به نمایش  را  بازی بهتری  نیمه دوم  این حال ما  با  بردند.  را 

گذاشتیم.
وی افزود: پیروزی در بازی های خارج از خانه در اللیگا خیلی 
دشوار است. ما خیلی خوشحالیم؛ چون با یک بازی کمتر موفق 
شدیم 3 امتیاز بازی را بگیریم و به صدر جدول برسیم. حاال 
بازی  برای  تا  بهترین شکل ممکن ریکاوری می کنیم  به  هم 
چهارشنبه شب )21 و 30 دقیقه به وقت محلی-  ساعت 24 
به وقت تهران( مقابل اتلتیک بیلبایو در مرحله یک چهارم جام 

حذفی اسپانیا آماده کنیم.
اول  نیمه  اظهار داشت:  بارسا هم  بوسکتس، هافبک  سرخیو 
بازی دشواری بود؛ آن ها در نبردهای تن به تن نسبت به ما برتری 
داشتند و خیلی خوب شد که با نتیجه تساوی راهی رختکن 
شدیم. در نیمه دوم اما بازیکنان ماالگا خسته شدند و ما بازی 
بهتری ارایه دادیم و مسی توانست گل برتری ما را بزند. در هر 
صورت سه امتیاز مهم کسب کردیم. قهرمانی در لیگ در چنین 

بازی های مشخص می شود.
اللیگا  صدرنشین  امتیاز   48 با  حاضر  حال  در  بارسلونا 
یک  انریکه  لوییس  شاگردان  که  است  حالی  در  است؛این 
بازی کمتر انجام داده اند. تیم های اتلتیکومادرید و رئال مادرید 
وسوم  دوم  رده های  در  امتیاز   43 و   47 با  ترتیب  به   هم 

قرار دارند.

رحیم ایرانیان درباره تمرینات تیم نفت که دوباره ازسرگرفته شده است، اظهار داشت: 
استارت  شنبه  از  دوباره  داشتیم،  ترکیه  در  که  خوبی  اردوی  از  بعد  شکر  را  »خدا 
حضوری  تا  می شود  پیگیری  تمرینات  بعدازظهر  و  صبح  حاال  و  شد  زده  کارمان 
اضافه شدن  زمان  درباره  باشیم.« وی  داشته  برتر  لیگ  نیم فصل دوم  در  قدرتمندانه 
امید بودند، خاطرنشان کرد: »با دستور کادر  بازیکن نفت که همراه تیم فوتبال  سه 

فنی رضا علیاری از امروز در تمرینات حاضر خواهد شد و امیرارسالن مطهری به همراه محمد دانشگر از فردا به تمرین 
ما بازخواهند گشت و یک روز بیشتر استراحت می کنند.« سرپرست تیم نفت تهران درباره علت اجازه پیدا نکردن علیرضا 
بیرانوند برای تمرین با دیگر بازیکنان، اذعان داشت: »بیرانوند دیروز در تهرانسر حضور داشت؛ ولی به دستور کادر فنی به 
 صورت جداگانه به نرم دوی پرداخت و با دیگر بازیکنان تمرین نکرد. مشکل خاصی نیست؛ انشاءاهلل همه چیز به زودی حل

 می شود.«

در حالی که الکساندر لوبانف دروازه بان ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس در جام شهدا اولین بازی 
رسمی خود را برای این تیم انجام داده بود، روز گذشته متمم قراردادی را با پرسپولیس ثبت کرد.

در این متمم قرارداد نحوه پرداخت پول و همچنین پیش پرداخت ها مشخص شده است و براساس 
این متمم قرارداد، دروازه بان جدید سرخ پوشان از این باشگاه پول خواهد گرفت.

 لوبانف قرار است بعد از فینال جام شهدا سفر دو روزه ای به کشورش داشته باشد تا به امور 
شخصی خود سروسامان بدهد.

 روز گذشته لوبانف از مسئوالن باشگاه خواسته بود تا هر چه سریع تر با در اختیار گذاشتن آپارتمانی که باید محل سکونت آن ها باشد شرایطی 
را فراهم کنند که همسر و فرزند خردسالش برای اقامت راهی تهران شوند.

 این دروازه بان ازبک گفته است دوری از فرزند یک ساله اش برای او سخت و دشوار است. مسئوالن باشگاه قول داده اند در بازگشت وی به 
تهران این مسئله به سرعت حل شود.

مورینیو: منچستر! من آماده ام

خوشحالیم که ۳ امتیاز کسب کردیم  چگونگی تاثیر ماساژ

تمرین جداگانه بیرانوند به دستور کادرفنی بود

متمم قرارداد دروازه بان جدید پرسپولیس امضا شد سوشا از لیست پرسپولیس خارج شود، به جایش بازیکن می گیریم

«« ذوب آهن

درروزگارانی که باحاکمیت پول، فرهنگ در ورزش رنگ باخته است:

   کدام راهکار اساسی، راهگشای مشکالت فرهنگی است؟
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با  قراردادش  فسخ  از  پس  پنجشنبه  که  حقیقی  علیرضا 
قراردادی  و  شد  پرتغال  راهی  روسیه  روبین کازان  باشگاه 
کرد، اولین بازی تیم  2.5 ساله را با باشگاه ماریتیمو امضا 

جدیدش را به دلیل صادر نشدن ITC از دست داد. 
برتر  لیگ  نوزدهم  هفته  در  )یکشنبه(  امشب  ماریتیمو 
می توانست  بازی  این  که  پورتوست  میهمان  پرتغال 
پورتو  دروازه  درون  کاسیاس  ایکر  حضور  به  توجه  با 
این   ITC اما  باشد؛  خوبی  فرصت  حقیقی  برای 
ماریتیمو  ایرانی  دروازه بان  و  نشده  صادر  هنوز  بازیکن 
را  پورتو  مقابل  تیمش  ترکیب  در  حضور   فرصت 
نفره   18 لیست  گذشته  شب  وینگادا  نلو  داد.  دست  از 
که نام حقیقی در این لیست نیست.  کرد  ماریتیمو را اعالم 

از بازی های قهرمانی زیر 23  تیم ملی فوتبال امید ایران 
سال آسیا حذف شد؛ اما مهم ترین خبر روزنامه های قطر 
کی روش از  کارلوس  گیری  کناره  نه حذف این تیم، بلکه 

تیم ملی است!
 یکی از روزنامه های قطری به نقل از مقام های ایرانی در 
ملی  تیم  در  دیگر   95 سال  روش  کی  که  کرده  فاش  قطر 

ایران نخواهد بود.
کدام مسئول ایرانی در قطر چنین اطالعاتی   حاال اینکه 
بی شک  که  است  مهمی  سوال  داده،  کی روش  درباره  را 

فدراسیون فوتبال باید به آن پاسخ دهد.

داشت؛اما  استقالل  با  سنگینی  قرارداد  غالم نژاد  مجید 
این  تا  شد  فسخ  طرفه  یک  صورت  به  قرارداد  این 
اقدام  استقالل  باشگاه  از  شکایت  برای   بازیکن 
مبلغی  دارد؛  استقالل  از  سنگینی  مطالبات  حاال  او  کند. 
گویا عددی است بین 800 تا 900 میلیون تومان و البته  که 
از  استقالل  باشگاه  و  رسیده  فرا  نیز  آن  پرداخت  موعد 
غالم نژاد  که  بدانید  نیست  بد  است.  فشار  در  حیث  این 
این روزها در تیم دسته اولی پاس همدان عضویت دارد 
از  مطالباتش  پیگیری  برای  نیز  کافی  حوصله  و  وقت  و 

باشگاه استقالل دارد.

پورتو  در  قرضی  صورت  به  که  بارسلونا  جوان  ستاره  تیو،  کریستیان 
آبی  و  کرد  باشگاه فسخ  این  با  را  قرارداد خود  بازی می کرد،  پرتغال 
فصل  پایان  تا  فیورنتینا  به  قرضی  صورت  به  او  پیوستن  با  اناری ها 
پرتغال  لیگ  رقابت های  نخست  نیم فصل  در  کردند.تیو  موافقت 
او  بگذارد.  نمایش  به  پورتو  برای  را  درخشانی  بازی های  نتوانست 
تا پایان فصل به صورت قرضی با پورتو قرارداد داشت، اما این تیم 
کرد تا این ستاره جوان با موافقت باشگاه  پرتغالی قرارداد او را فسخ 
عنوان  به  را  فیورنتینا  و  شود   A سری  رقابت های  راهی  بارسلونا 
که تا پایان فصل برای  کند.تیو قرار است  مقصد بعدی خود انتخاب 
کند تا در صورت عملکرد خوب در این تیم قراردادش  فیورنتینا بازی 
از استعدادهای مدرسه الماسیا به شمار می آید و  او  کند.  را نهایی 

کریستیانو رونالدو مقایسه می کردند. هواداران بارسلونا او را با 

 علیرضا حقیقی از فهرست 
ماریتیمو خط خورد

خبر عجیب یک مسئول ایرانی به 
کی روش قطری ها درباره 

بازیکن لیگ یکی معضل جدید 
استقاللی ها شد

 ستاره بارسلونا
 به فیورنتینا پیوست



میراث ناملموس

 مراسم ازدواج در ایالت
 چهارمحال و بختیاری

یعنی  ازدواج،  مراسم  اول  بخش  درباره  گذشته  شماره  در   
خواستگاری و نامزدی در ایالت استان چهار محال و بختیاری 
مراسم  ایرانی  اقوام  از  بسیاری  همچون  ایل  این  خواندیم. 
باشکوهی برای ازدواج داشتند که امروزه با ماشینی شدن زندگی 
و در جهت هر چه ساده برگزار شدن مراسم ازدواج، بعضی از این 

کم رنگ شده است. مراسم ها 
««سرکاله

برای عروس است. خانواده  لباس  و  سرکاله همان خرید رخت 
هنگام  اقوام  دختران  و  زنان  به ویژه  بستگانشان،  برای  داماد 
به آن ها  و  ک می خرند  برای عروس، پوشا یا رخت  لباس  خرید 
که به آن سرکاله یا سرکاال می گویند. بعد از عروسی هدیه می کنند 

 ««پشا
از  بسیاری  در  می شود.  گفته  عروس  جهیزیه  به  واقع  در  پشا 
که پشا  کشور هم عروس جهیزیه می برد و هم داماد  استان های 

گفته می شود . به جهیزیه عروس 
««عقدکنان

مهم ترین و باشکوه ترین بخش ازدواج در چهار محال و بختیاری 
گذشته توسط روحانی یا  همان عقدکنان است. این بخش در 
کدخدایی  مالی طایفه و ایل، اجرا می شد و خطبه عقد را در روز 
کنان در محضر ها برگزار  جاری می کردند؛ ولی امروزه مراسم عقد 

می شود.
««پارنج

که از طرف خانواده های عروس و داماد به سراغ بستگان  فردی 
از  برای مراسم جشن عروسی دعوت می کند،  را  آن ها  و  می رود 
طرف مدعوین هدیه ای دریافت می کند که به آن پارنج می گویند؛ 

کشیده بود. کردن  که برای دعوت  به پاس رنج و زحمتی 
«« دعوتی

گذشته برای بزم و مراسم عروسی ساز و دهل وجود داشت  در 
و خانواده های عروس و داماد چند روز قبل از مراسم عروسی در 
کوچ ایالت و  که به زمان  سال های نه چندان دور ، زمان عروسی 
سعد و نحس بودن ایام بستگی داشت و خانواده های عروس و 
کار  که به این  داماد بستگان را برای روز جشن دعوت می کردند 

دعوتی می گفتند.
 ««شیردمای

زنان و مردان با لباس محلی به رقص و دستمال بازی و ترکه بازی 
که نوعی بازی محلی است، می پرداختند. امروزه در  کل زدن  و 
مراسم ها بیشتر از ارگ استفاده می شود و با لباس های رنگارنگ 
زنان  و  بازی (می پردازند  بازی) چوب  ترکه  و  بازی  به دستمال 

گفته می شود، می سرایند. که به آن شیردمای  اشعاری 

کند که یزد را شیرین می  شیرینی هایی 

غذاها و شیرینی های سنتی یزد
که انسان ها برای انطباق با محیط طبیعی خود  یکی از راه هایی 
از آن استفاده می کنند ، استفاده از غذاهای متناسب با امکانات 
و نیازهای محیطی است. به این ترتیب انسان ها به نیاز زیستی 
خود پاسخی فرهنگی می دهند و نیاز به غذا خوردن و تطبیق با 
محیط زیست را با سنت ها و آداب و رسوم بسیاری درمی آمیزند. 
کمربند خشک جهانی،  گرفتن در  شهرستان یزد، به علت قرار 
گرم و  دارای زمستان های سرد و نسبتا مرطوب و تابستان های 
کرده و  طوالنی و خشک است . از سنت غذایی خاصی پیروی 
گرم ، خشک و طوالنی را با انواع آش ها و زمستان سرد  تابستان 
را با غذاهای شیرین و شیرینی جات معروف خود سپری می کنند 
گیاهان دارویی معروف  . همچنین مردم یزد به استفاده از انواع 
سپرده  فراموشی  به  نسبتا  ایران  شهرهای  سایر  در  که  هستند 
دارای  سنتی  غذاهای  از  بسیاری  یزد  در  عالوه  به  شده است. 
آن ها در مراسم و  از  و هر یک  بوده  ارزشی خاص خود  مفاهیم 

مناسبات خاصی استفاده می شوند.
««انواع شیرینی

باقلوا )لوز پسته، لوز بادامی یا بیدمشک، لوز نارگیلی، لوز مخلوط 
حاجی  تخته ای،  کیک  یزدی،  کیک   ،) ترحیمی  لوز  دورنگ، 
بادام، نان برنجی، نان پنجره ای، نقل یزدی، قطاب، پشمک، 
آب نبات مغزی، سوهان  آردی، سوهان خانی، نان نارگیلی، نان 
که به دلیل نیاز داشتن مقدار زیادی هل و  منقا و باقلوا شامی 

گالب و شربت تولید آن مقرون به صرفه نیست.
««انواع آش

گندم ) حلیم (، آش ماش، آش شلغم،  آش شولی، آش جو، آش 
کدو، آش  کلم، آش رشته، آش سمبوسک، آش عدس، آش  آش 

آلو، آش سبزی و آش انار.

گردشگری: معرفی مکان 

پل چوبی
پل  و  دست  هفت  پل  آباد،  سعادت  پل  به  معروف  چوبی  پل 

کمال اسماعیل امروزی است. دریاچه.  این پل در خیابان 
پل چوبی در سال ۱۰۶۵ هجری )دوره شاه عباس دوم( ساخته 
و  است  متر   ۱۴۷ آن  طول  و  متر   ۶ پل  این  عرض  است.  شده 
ارتباط باغ های سلطنتی دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه 
با باغ های وسیع سعادت آباد و بناهای با شکوه هفت دست، 
محل  و  ساخت  می  برقرار  را  نمکدان  و  کشکول  خانه،  آیینه 
سفیرانی  و  ها  مهمان  اشراف،  امرا،  صفوی،  شاه  خانواده  عبور 
که اجازه مالقات با شاه عباس دوم را می یافتند.  این پل  بود 
گفته می شود. وجه تسمیه  گویش مردم اصفهان )چوبی(  در 
عمارات  پل  طرف  دو  در  چون  که  است  این  جویی  پل  به  آن 
سلطنتی واقع شده بود، در آن عصر این پل را برای ارتباط این 
که  دو قسمت ساخته بودند و آب را نیز به وسیله جوی سنگی 
کنده بودند به این عمارت می رساندند. در وسط  در روی پل 
که از هرگوشه آن سه چشمه  گوشه ای وجود داشت  پل برج ۶ 
کرده، درباره  که پل را بازدید  جاری می شد. یکی از خارجیانی 
آن می نویسد »...پل با چهارده طاق یك ریخت و معبری برای 
بردن آب به قصر هفت دست واقع در ساحل زاینده رود ساخته 
شده بود...« عمارات زیبا و باشکوه سعادت آباد، هفت دست، 
که  کاله فرنگي، نمکدان در اطراف این پل بوده است  آینه خانه، 
زمان  در  اصفهان  کم  حا السلطان  ظل  میرزا  مسعود  وسیله  به 

ناصرالدین شاه قاجار خراب و با خاك یکسان شد.

معارف و رگدشگری 

گردشگری ایران  کرمان روی  پته 
هنر پته دوزی که ریشه در تاریخ و گذشته فرهنگی کرمان دارد، 
رایج  و...  رفسنجان  و  سیرجان  کرمان،  در  آن  تولید  اینک  هم 
سابقه  دستی  صنایع  رشته های  سایر  همانند  پته  تولید  است. 
کنون یافت  ا که هم  مشخصی ندارد؛ قدیمی ترین قطعه پته ای 
کرمان  ماهان  در  ولی  اهلل  نعمت  شاه  مقبره  روپوش  می شود، 

است.
پتهیاپتهدوزی

کرمان است؛ پارچه زمینه پته پارچه ای  پته نوعی از رودوزی های 
هنرمندان  می شود.  نامیده  عریض  که  پشمی  است  و  ضخیم 
کمک سوزن  که بیشتر  زنان ودختران خانه دار هستند با  پته دوز 
از پندارها و بینش های شخصی شان  ُملَهم  که  را  نقوشی ذهنی 
پارچه  زمینه  بر   ، رنگین  نخی  بخیه های  وسیله  به  است، 

پشمی ضخیم )عریض( می نشانند.
کرک است؛ فرهنگ  واژه پته برگرفته از َپت )pat( به معنای پشم و 
معین واژه  َپت را چنین تعریف می کند: پشم نرمی که از ُبن موی 

بز روید و آن را برآرند و از آن شال بافند.
رنگین(  )نخ های  ریس  و  عریض  شامل  پته  تشکیل دهنده  مواد 
ح بته ای یا درخت زندگی است  است. معروف ترین نقوش پته طر
پته  مانند  می شود؛  گرفته  کار  به  پته  در  متعدد  نام های  به  که 
میری، پته ترمه ای ، پته جقه ای ، پته بادامی ، پته سربندی، پته 

کردستانی و ... . افشاری، پته 
نقوش  سروچه،  ترنج،  پیچک،  پته دوزی  ح های  طر دیگر  از 
نام  می توان  را  ترنجی  لچک  و  پرندگان  خصوص  به  حیوانی 
جاقرآنی،  سجاده،  روی  بر  دوزی  پته  حاضر  حال  در  برد. 
 ... و  بقچه  سوزنی،  رومیزی،  زیرلیوانی،  کوسن،  رویه   پرده، 

انجام می شود.

 گذری از تاریخ در محله 
حسن آباد اصفهان

آذین عطریان
دروازه حسن آباد یکی از محله های قدیمی  اصفهان است. این 
جای  اصفهان   3 منطقه  در  و  دارد  زیادی  تاریخی  ارزش  محل 
که  آثار تاریخی و میراثی  آباد با وجود  گرفته است. دراوزه حسن 
به  خوبی  معرف  می تواند  است،  جامانده  به  آن  در  گذشته  از 

گردشگران خارجی باشد. گردشگران به ویژه 
مختلف  ابعاد  گوشه،  هر  در  می زنیم  قدم  که  محل  این  در   
زندگی مردم از جمله ورزش، اقتصاد، دین و معرفت را مشاهده 
در  را  تاریخی  اثر   ۲۰ به  نزدیك  حسن آباد  بازار  و  دروازه  می کنیم. 
که قدمت عمده آن ها به عهد صفوی برمی گردد. خود جای داده 

گردشگران داخلی و خارجی با تاریخچه  کردن شهروندان و  آشنا 
راستای  در  که  است  برنامه هایی  جمله  از  اصفهان،  ساله   ۵۰۰
است.  بوده  مواجه  مردم  خوب  استقبال  با  گردشگری  ترویج 
را  زورخانه ای  می شویم  بازار  وارد  که  حسن آباد  دروازه  سردر  از 
اهالی  از قدمت ورزش پهلوانی در میان  که نشان  خواهیم دید 

این محل دارد.
بابا عبداهلل  به محل دفن  که می شویم  آباد  بازارچه حسن  وارد 
خاطر  به  که  اصفهانی  عرفای   ۴۶ از  یکی  عبداهلل  بابا  می رسیم. 
است  کرده  خود  آن  از  را   » بابا  لقب»  عرفان  مرحله  هفت  گذراز 
بابا  زیرزمینی  قبر  اطراف  رنگی  سبز  شکل  مشبکی  چارچوبه 

کرده است. عبداهلل را محصور 
محل  این  در  دارد.  وجود  قدیمی نیز  مدرسه  دو  محل  این  در 
و  آقانجفی  تکیه  الفت،  محمدباقر  )خادمی(،  عربان  مدرسه  دو 
که  مدرسه و مسجد ساروتقی از مدارس قدیم اصفهان هستند 

به لیست آثار ملی ثبت شده در اصفهان پیوسته اند.
این  در  دارد.  قرار  احمد  امامزاده  از  باالتر  کمی  آقانجفی  تکیه   
بخش از محل مردم می توانند به دیدار اهل قبور این عالم ربانی 
به  می توانند  هفته  هر  جمعه  و  پنجشنبه  روزهای  مردم  بروند؛ 

کنند. مدت سه ساعت از این تکیه بازدید 
بازار  و  دروازه  تاریخی  و  فاخر  آثار  از  یکی  که  آقانجفی  تکیه  در 
دیگر  و  برادرزاده  و  فرزندان  از  تن   ۲۰ از  بیش  است،  حسن آباد 
عنوان  به  بیشتر  امروزه  و  هستند  مدفون  نجفی  آقا  فامیل های 
گیری  که عالقه به فرا مرکز  عبادی و مطالعه برای افرادی درآمده 

کتب آقانجفی دارند. و مطالعه 
که بگذریم، به خانه  از همه آثار به جا مانده در محله حسن آباد 
مشروطه می رسیم. در این خانه آنچه بیش از همه جلب توجه 
و  طبیعی  بسیار  که  است  نجفی  نوراهلل  آقا  مجسمه  می کند، 
و در ورودی خانه مشروطیت جای داده  ایشان ساخته  مشابه 

شده است.
که مورد عالقه  وارد حیاط امامزاده احمد می شویم، امامزاده ای 
اهلل  دختر  ظل السلطان،  قبر  و  است  بوده  شاه  ناصرالدین  وافر 
کبیر و همسر و شوهر خواهر ظل السطان  وردی خان و دختر امیر 

وجود دارد.

یسیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
شنوݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

خوݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
اختراعاتی  مهم ترین  و  بزرگترین  از  یکی  بی تردید  خط  اختراع 
انسان  دست  به  کنون  تا بشر  تاریخ  پیدایش  آغاز  از  که  است 
نگارش  و  نمی آمد  وجود  به  خط  گر  ا زیرا  است؛  گرفته  صورت 
نمی شد  حفظ  پیشینیان  علمی  آثار  و  میراث  نمی گرفت،  انجام 
گذشتگان به آیندگان منتقل نمی گردید و در نتیجه  و افکار و آثار 

کمال نمی رفت. تمدن بشر رو به 
خوشنویسانمعاصردراصفهان

از  زیادی  گروه  اصفهان،  در  خوشنویسان  انجمن  تاسیس  با 
عالقه مندان زن و مرد در شهر و استان اصفهان به این انجمن 
تعلیم  به  کارآزموده  و  متبحر  استادان  نظر  زیر  و  آوردند  روی 
حق  به  رسید  اند.  عالی  درجات  به  خوشبختانه  و  پرداختند 
کز مهم تعلیم خوشنویسی  گفت امروز اصفهان یکی از مرا می توان 

در ایران است. 
خوشنویسان  از  فضایلی  اهلل  حبیب  استاد  فضایلی:  اهلل  حبیب 

مشهور ایران و اصفهان است.
و  کی  خا و  درویش مسلك  مردی  معین  استاد  معین:  نصراهلل 

مردمی است. شهرت او در خوشنویسی مورد توجه است.
عباس غازی: این درویش واقعی و محقق وارسته بنا به عشق و 
در  هنر  گرفتن  فرا به  نانوایی،  به  اشتغال  ضمن  شخصی،  عالقه 

رشته های موسیقی و خوشنویسی پرداخته است.
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مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان از 
وجود بیش از 30 هزار عنوان کتاب انقالب و 
دفاع مقدس در کتابخانه های کرمان خبر داد 
و گفت: آشنایی نسل جوان و نوجوان با اهداف 
و دستاوردهای انقالب بیش از هر برهه مورد 
تاکید است و امروز وظیفه ماست تا زحماتی را 
که قبل و بعد از انقالب کشیده شده، از طریق 
کتاب به کسانی که اتفاقات انقالب را ندیدند، 

بشناسانیم.
محمدجواد حسین زاده مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان کرمان گفت: نهاد کتابخانه های 
متنوع  برنامه های  اجرای  برای  عمومی، 
تالش  نوجوانان  بصیرت افزایی  درراستای 
سال های  مانند  هم  امسال  و  می کند 
شده  پیش بینی  متعددی  برنامه های  گذشته 
مسابقات  کمیته  اینکه  به  توجه  با  و  است 
نهاد  این  عهده  به  استان  فجر  دهه  ستاد 
نیز  شهرستان ها  به  را  ها  برنامه   است، 

منتقل کردیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر 127 باب کتابخانه 
عمومی در استان، با بیش از 1 میلیون و 450 
هزار جلد کتاب و یکصد هزار عضو وجود دارد 
و در حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس هم 

از 30 هزار عنوان کتاب وجود دارد که  بیش 
اخیرا بیش از 40 هزار نسخه نیز به آن افزوده 

شده است.
برنامه های  مهم ترین  داد:  ادامه  حسین زاده 
پیش بینی شده کمیته مسابقات ستاد دهه فجر 
مسابقه  انقالب،  پیروزی  سالگرد  برای  استان 

کتاب خوانی آنالین »آینده انقالب اسالمی« از 
کتاب شهید مطهری با همین عنوان است  که 
هم اعضا و هم مراجعان و سایر مردم می توانند 

در این مسابقه شرکت کنند.
استان  عمومی  کتابخانه های  کل  مدیر 
مسابقه   23 برگزاری  کرد:  خاطرنشان  کرمان 

با  استان  کتابخانه های  سطح  در  کتابخوانی 
عنوان »فجر صادق« و مسابقات نویسندگی 
انقالب«،  »شمه  کوتاه  داستان  قالب  در 
بصیرت«  و  اسالمی  مقاله نویسی»انقالب 
جلسات نقد کتاب »انقالب اسالمی در آیینه 
در  بیشتر  کتابخوان  نشست های  و  کتاب« 
حوزه انقالب با عنوان »برگی از دفتر انقالب« 

از دیگر مسابقات دهه فجر در کرمان است.
وی اظهار کرد: حلقه های صالحین، قصه گویی 
کودکان  برای  اسالمی  انقالب  کتاب های 
»همراه انقالب«، نمایشگاه عکس های انقالب 
نمایشگاه  و  اسالمی«  انقالب  »تاریخ شمار 
مهم ترین  از  کتابخانه ها  داخل  در  کتاب 

برنامه های این کمیته است.
و  جوان  نسل  آشنایی  پایان،  در  حسین زاده 
انقالب  دستاوردهای  و  اهداف  با  را  نوجوان 
بیش از هر برهه مورد تاکید دانست و یادآور 
که  را  زحماتی  تا  ماست  وظیفه  امروز  شد: 
طریق  از  شده،  کشیده  انقالب  از  بعد  و  قبل 
کتاب به کسانی که اتفاقات انقالب را ندیدند، 
بشناسانیم و یکی از جایگاه هایی که در آشنایی 
دارد،  زیادی  تاثیر  اتفاقات  این  با  جوان  نسل 

کتابخوانی است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان خبر داد: 

وجود 30 هزار عنوان کتاب انقالب و دفاع مقدس در کتابخانه های کرمان 
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در جوار بقاع متبرکه فالورجان برنامه های متعددی 
برای گرامیداشت دهه فجر برگزار می شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان 
خبر داد: در جوار بقاع متبرکه فالورجان برنامه های 

متعددی برای گرامیداشت دهه فجر برگزار می شود.
به گزارش کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، احمد 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  داشت:  اظهار  آزادگی 
شهرستان فالورجان در راستای گرامیداشت پیروزی 
انقالب اسالمی در ایام دهه فجر برنامه های متنوع و 
گوناگونی در جوار بقاع متبرکه برگزار می کند. وی 

برنامه در راستای تبدیل  این  ادامه تصریح کرد:  در 
بقاع متبرکه به پایگاه های فرهنگی برنامه ریزی و اجرا 

می شوند.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان 
در ادامه افزود: در همین راستا در جوار حرم مطهر 5 
امامزاده واجب التعظیم نمایشگاه های فرهنگی با ارایه 
محصوالت فرهنگی و همچنین برپایی ایستگاه های 
صلواتی برگزار می شود. احمد آزادگی در ادامه بیان 
کرد: همچنین در آستانه انتخابات جلساتی با عنوان 
رویکرد  با  مذهبی  و  سیاسی  دینی،  گفتمان های 
آگاه سازی مردم و تببین سیاست و ارزش های انقالب 
بقعه  اسالمی توسط کارشناسان مجرب در جوار 2 
داد:  ادامه  وی  می شود.  برگزار  شهرستان  متبرکه 
مسابقات دوچرخه سواری نیز برای نوجوانان و جوانان 
با عنوان حرم تا حرم در جوار 4 امامزاده عظیم الشان 
فالورجان  شهرستان  بدنی  تربیت  اداره  همکاری  با 
در این ایام باشکوه برگزار و به نفرات برتر نیز جوایز 
نفیسی اهدا می شود. رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  فالورجان  شهرستان 
همچنین به پاس تجلیل و بزرگداشت یاد و خاطره 

شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس و 

رییس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: در سه دهه 
گذشته 8749 مجوز چاپ و نشر قرآن کریم با تیراژ 

160 میلیون جلد صادر شده است.
به  که  کشور  دارالقرآن الکریم  سازمان  رییس 
بر  نظارت  دفتر  فعالیت  سال  سی امین  مناسبت 
چاپ و نشر قرآن کریم، به دیدار آیت اهلل العظمی 
دهه  سه  از  گزارشی  بود،  رفته  آملی«  »جوادی 
دفتر  داشت:  اظهار  و  کرد  ارایه  دفتر  این  فعالیت 
از سال 1364 رسما  بر چاپ و نشر قرآن  نظارت 
فعالیت خود را آغاز و تاکنون خدمات گسترده ای 

ارایه کرده است.
»سیدمهدی قره شیخ لو« با بیان اینکه در طول سه 
دهه گذشته، 401 هزار و 666 جزء قرآن تصحیح 
دفتر  این  در  قرآن  مصحح  گفت: 60  است،  شده 
مشغول فعالیت هستند که این افراد از بین قاریان و 
حافظان قرآن و افرادی که در رشته های علوم قرآن 

تحصیل کرده اند، انتخاب شده اند.
وی افزود: برای تصحیح یک جلد قرآن، یک میلیون 
تا  کرد  کنترل  چشم  با  باید  را  حرکت  و  حرف 

اشکالی در چاپ به وجود نیاید.

اینکه  به  اشاره  با  دارالقرآن الکریم  سازمان  رییس 
1میلیون و 378 هزار و 300 اشکال، قبل از چاپ 
در 30 سال گذشته گرفته شد، تصریح کرد: در سه 
دهه گذشته 8749 مجوز چاپ و نشر قرآن کریم با 

تیراژ 160 میلیون جلد صادر شده است.
که  افرادی  برای  کرد:  خاطرنشان  لو  قره شیخ 
می کنند،  فعالیت  کریم  قرآن  تصحیح  بخش  در 
شد  گرفته  نظر  در  آموزشی  مختلف  دوره های 
و  عالمت گذاری  روی  بر  ای  گسترده  تحقیقات  و 
از  انجام شده است که بخشی  کتابت قرآن کریم 
این تحقیقات منتشر شده و باقی آن ها امسال در 

قالب کتاب منتشر می شود. منبع : ایبنا

چاپ و تصحیح نسخه های قرآن توسط برگزاری برنامه های متعدد در فالورجان
سازمان دارالقرآن الکریم

کارشناس مذهبی گفت: پروژه نفوذ دشمن 
غذاهای  و  تغذیه  طریق  از  حتی  امروز، 
است  خورده  کلید  حرام  و  ک  شبهه نا
دهد. قرار  خود  سلطه  تحت  را  شیعه  تا 
ابراهیم زاده  محمد  سید  حجت االسالم 
کید بر امام شناسی  کارشناس مذهبی، با تا
گفت:  امام شناسی  و  بین  شیعه  ارتباط  و 
شیعه  نشناسد،  را  خود  امام  که  شیعه ای 
است.  مرده  جاهلیت  مرگ  به  و  نیست 
که  وی افزود: در آیه 124 سوره بقره، زمانی 
گون  گونا آزمون های  را در  ابراهیم  خداوند 
آزمایش می کند و ابراهیم از همه آزمون های 
خداوند  شود،  می  ج  خار سربلند  خدا 
پیشوای  و  امام  را  تو  من  می فرماید:  او  به 
کند از  مردم قرار دادم؛ ابراهیم سئوال می 
کن؛  انتخاب  را  امامانی  نیز   من   دودمان 
من   پیمان  فرماید:  می  جواب  در  خداوند 
دسته  آن  تنها  و  رسد  نمی  ستمکاران  به 

باشند،  معصوم  و  ک  پا که  تو  فرزندان  از 
شایسته این مقام هستند. 

بحث  در  ابراهیم زاده  االسالم  حجت 
گروه  که سه  این  به  اشاره  با  امام شناسی 
اما  شناسند،  می  را  خود  امام  که  هستند 
کسی  گفت: عمر سعد  منحرف می شوند، 
شناخت  می  را  خودش  زمان  امام  که  بود 
که  هم  کسی  اولین  و  شد  منحرف  اما 
کرد، عمر سعد گریه  امام حسین)ع(   برای 
افرادی هستند  گروه دوم  افزود:   بود. وی 
که امام زمان خود می شناسند  و به امام 
زمان  امام  به  اما  دارند،  اعتقاد  خود  زمان 
افرادی  گروه  سومین  و  ندارند  اعتماد 
بلند  را  پرچمشان  خدا  خود  که  هستند 
که امام  کسانی هستند  که آن ها  کرده است 
اعتماد  و  شناسند  می  را  خودشان  زمان 
می کنند به امام زمان خودشان و تا آخرین 

نفس هم با امام زمان خود هستند.

لردگان  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
مرحله  قرآنی  مسابقات  برگزاری  از 

شهرستانی در این شهرستان خبر داد.
شورای  نشست  در  رییسی  عبدالمجید 
اظهار  لردگان  شهرستان  برنامه ریزی 
کرد: مسابقات شهرستانی اداره آموزش و 
ابتدایی  پرورش در لردگان در سه مقطع 
راهنمایی و متوسطه اول و دوم، با رقابت 
کانون پرورشی  2 هزار دانش آموز در محل 

اداره آموزش و پرورش لردگان برگزار شد.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های 
گرفته در پایان، 100 دانش آموز برتر  صورت 
مسابقات قرآنی در مرحله شهرستانی به 

کردند. مرحله استانی راه پیدا 
که  توافقی  با  داشت:  بیان  رییسی 
اوقاف  اداره  و  پرورش  و  آموزش  بین 
قرآنی  مسابقات  برگزاری  گرفته،  صورت 
و  آموزش  اداره های  با  دانش آموزان 

پرورش  در مناطق مختلف است و مقاطع 
که  است  اوقاف  اداره  با  آزاد  و  بزرگساالن 
در شهرستان لردگان این مسابقات قرآنی 
 100 و  شد  برگزار  جشنواره  یک  صورت  به 
نفر برتر به مرحله استانی مسابقات قرآنی 

راه یافتند.
لردگان  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
فرهنگ سازی  هستیم  تالش  در  گرفته، 
کردن قرائت  مناسبی در راستای همگانی 
و حفظ قرآن در بین دانش آموزان داشته 

باشیم.
رقابت  سطح  کرد:  تصریح  مسئول  این 
مسابقات  شهرستانی  مرحله  در  قرآنی 
باال  بسیار  لردگان  شهرستان  در  قرآنی 
دانش آموزان  توجه  نشانه  امر  این  بود؛ 
این  با  گرفتن  انس  و  قرآن  به  جوانان  و 

کتاب آسمانی است.

نمازلطیفه قرآنیلطیفه جبهه ای
ریش و پل:

اواخر  این  زدند.  می  صدا  دایی  ها  بچه  را  ابوالحسنی  شهید 
ریشش حسابی بلند شده بود. شاید یك قبضه!

کرده ای! ـ دایی! ماشاءاهلل چه ریشی بلند 
گر از پل بگذرد ریش است، واال پشم هم نیست! ـ ا

جوانچهاردهساله:
کم تر از  پیرمردی بود از تك و تا افتاده؛ اما در قبول مسئولیت به 

حضور در خط مقدم و منطقه عملیاتی رضایت نمی داد.
که چه بشود؟ ـ تو با این سن و سال می خواهي بیایی جلو 

ام  که جبهه بوده  این مدت  از  ـ من دیگر آدم قبل نیستم؛ بعد 
دیگر مثل پسرهای چهارده ساله جوان شده ام!

آببخور:
موقع آموزش غواصی در آب بود و مثل خشکی، فرصت هایی هم 

گذشت. برای رفع خستگی به شعار و شوخی می 
که  است؟  خسته  کی  شعار  جای  است؟)به  تشنه  کی  برادرا  ـ 

جوابش می شد: دشمن(
ـ من! آب بخور. )منظور آب غیرقابل شرب و آن هم با دهان پر 

از تجهیزات!

از  یکی  به  و  ساخت  خود  برای  گوری  غزنوی  محمود  سلطان 
تا بر روی سنگ  کن  از قرآن پیدا  گفت: آیه ای مناسب  کران  چا

کنم. گور حک 
کنتم  التی  َجَهنُم  »هِذِه  بنویسید:  قربان!  گفت:  کر  چا
که به شما وعده داده می  توعدون«: این همان دوزخی است 

شد.)یس/۶۳(
»»»»»»»»»»»»»

روزی »صفیه بنت عبدالمطلب« عمه رسول خدا )ص( در 
که پیری شده بود، خدمت آن حضرت شرفیاب شد  حالی 

کن تا من به بهشت روم. گفت: یا رسول اهلل! دعا  و 
کرم صلی اهلل علیه و آله به شوخی فرمودند: زنان   پیامبر ا
پیامبر  حضور  از  »صفیه«  رفت!  نخواهند  بهشت  به  پیر 
و  کرد  تبّسم  حضرت  کرد.  می  گریه  که  حالی  در  برگشت 
که زنان پیر، جوان می شوند، آن گاه  گفت: او را خبر دهید 

به بهشت می روند.

گرفتن این سوره را فراموش نکنید هنگام وضو 
در  را  کس سوره قدر  فرماید: هر  بیانی می  )ع( در  امام صادق 
کند، منادیی ندا می دهد: ای  یکی از نمازهای واجب قرائت 
گذشته تو را آمرزید؛ پس اعمالت را  گناهان  بنده خدا! خداوند 

گیر. )ثواب االعمال، ص ۱۲۴( از سر 
گرفتن سوره  که هنگام وضو  امام رضا )ع( می فرماید: هر مومنی 
که از  ج می شود؛ مانند آن روزی  گناهانش خار قدر را بخواند، از 

مادر متولد شده است. )فقه الرضا، ص ۷۰(
آبی  بر  را  قدر  سوره  کس  هر  فرماید:  می  )ع(  صادق  امام 
بخواند و از آن بنوشد، خداوند نوری در چشمان او قرار دهد. 

)مستدرک الوسایل، ج۴، ص۳۱۴(
کس سوره قدر را هنگام  حضرت در بیانی دیگر می فرماید: هر 
خواب یازده مرتبه بخواند، خداوند یازده فرشته را مامور می کند 
)مستدرک الوسایل،  نمایند.  حفظ  شیطانی  هر  شر  از  را  او  تا 

ج۴، ص ۲۹۲(
کس سوره قدر را شفیع قرار دهد  درجایی دیگر فرموده اند: هر 
را  شفاعتش  خداوند  نماید،  درخواستی  خداوند  درگاه  از  و 

می پذیرد و درخواستش را اجابت می کند. )همان(

کارشناس مذهبی: 
کلید خورده است  ک  پروژه نفوذ از طریق تغذیه و غذای شبهه نا

رییس اداره آموزش و پرورش لردگان:

مسابقات قرآنی مرحله شهرستانی در لردگان برگزار شد



آیامیدانید؟
آمده  بلژیک  از  ابتدا  در  چیپس  می دانید  آیا    

است؟
بیان شیرین  عاشق  خرگوش ها  دانید  می  آیا    

 هستند؟
اختراع   1908 سال  در  کیسه ای  چای  می دانید  آیا    

شد؟
 1886 سال  در  نوشیدن  مخصوص  نی  می دانید  آیا   

ساخته شد؟
کالری  بخورید،  کرفس  بیشتر  چه  هر  می  دانید  آیا   

بیشتری می سوزانید!
 آیا می دانید که عسل تنها غذای طبیعی است که هیچ 

وقت فاسد نمی شود؟
 آیا می دانید هر فرد سوئیسی ساالنه 10 کیلو شکالت 

مصرف می کند؟
بیشترین  قهوه  نفت،  از  پس  می دانید  آیا   
کرده خود  آن  از  را  خریدوفروش   آمار 

 است؟
جهان،  کل  در  آلرژی  آمار  بیشترین  می دانید  آیا   

حساسیت به شیر گاو است؟

 خاك به سرم، كدبانو بود مادر مادرم
هم  زن  باشد،  الیق  و  کارآمد  باید  مرد  که  همان طور 
باید پاك و پاکیزه و کدبانو باشد. هر وقت یک زني در 
پخت وپز و شست وشو شلخته باشد و به پاکي و طهارت 

اعتنا نکند، این مثل را مي زنند.
نفر پیله ور رفته بودند صحرا. نزدیک ظهر به یک   دو 

سیاه چادر ایلیاتي رسیدند.
 زن ایلیاتي بلند شد تا براي ناهار میهمانان تازه رسیده 
شیربرنج بپزد. مقداري برنج توي کماجدان ریخت و بعد 
از جوشیدن برنج، مقداري شیر هم روي آن ریخت و با 
کفگیر شروع کرد به هم زدن. در همین موقع سگ گله 
آمد جلو و او که مي خواست نفس سگ به آتش نرسد با 
کفگیري که در دست داشت توي سر سگ زد و بعد با 

همان کفگیر مشغول هم زدن شیربرنج شد.
 یکي از میهمانان به کنایه به رفیقش گفت: »این زن 

عجب کدبانوي خوبي است«.
 زن که فکر کرد از آشپزي او دارند تعریف مي کنند، با 
مادر  بید،  به سرم، کدبانو  رضایت خاطر گفت: »خاك 

مادرم«

مهارت های زندگی 
خیلی از ما از شوفاژ یا پکیج برای گرم کردن خانه استفاده می کنیم که با 
گرم کردن آب و به جریان انداختن آن در رادیاتورها خانه را گرم می کنند؛ 
اما گاهی پیش می آید که با وجود دمای خوب آب و عدم وجود مشکل در 
به خوبی گرم نمی شوند. ممکن است مشکل  رادیاتورها  لوله کشی خانه، 
خیلی کوچک ایجاد شده، جمع شدن هوا در لوله های رادیاتور باشد که به 

آسانی با هواگیری رادیاتورها حل می شود.
اگر فرشتان زیر رادیاتور است، آن را کنار بزنید و زیر رادیاتور دستمالی پهن 

کنید یا با پوششی پالستیکی روی فرش را بپوشانید.
این اقدامات صرفا جنبه احتیاطی دارند

پیچ مخصوص باز کردن رادیاتور و یک ظرف را که بتوانید آن را به راحتی 
زیر پیچ بگیرید، مهیا کنید.

به کمک پیچ گوشتی مخصوص، پیچ رادیاتور را کمی باز کنید تا هوای داخل 
آن خارج شود؛ اما نه به گونه ای که آب با شدت از رادیاتور بیرون بپاشد و 

همه جا را خیس کند.
ظرف را زیر محل خروج آب بگیرید؛ با دیدن بیرون ریختن مقداری آب 
از رادیاتور گمان نکنید کار تمام است و هواگیری رادیاتور تمام شده است. 
 باید چند مرحله آب از رادیاتور خارج شود تا تمام هوای بین لوله ها تخلیه

 شود.
سرجایش  محکم  را  پیچ  رادیاتور،  هوای  کامل  خروج  از  اطمینان  از  پس 

ببندید.

محققان ایرانی با استفاده از فناوری های 
نوین توانستند پارچه هایی برای تهیه لباس 
در  می تواند  پارچه ها  این  که  کنند  تولید 
از  الکترومغناطییس  امواج  آسیب های  برابر 

کند. انسان ها محافظت 
از  استفاده  با  شدند  موفق  ایرانی  محققان 
پارچه های  و  نخ  الیاف،  نوین  فناوری های 
که از انسان ها  کنند  نیمه رسانا و رسانا تولید 
الکترومغناطیس  امواج  آسیب های  برابر  در 

کند. محافظت 
نیمه رسانا  و  رسانا  امواج،  ضد  پارچه های   
و  انعطاف پذیری  سبکی،  به  توجه  با 
مانند  کاربردهای وسیع در صنایع مختلفی 
دارند  کاربرد  ک  پوشا و  نظامی  پزشکی، 
و  آزمایشگاهی  مقیاس  حاضر  حال  در  و 

نیمه صنعتی آن تهیه شده است.

در تهیه این پارچه ها از نانوذرات مختلف 
پوشش دهی  روش های  از  استفاده  با 
شده  گرفته  بهره  فیزیکی  و  شیمیایی 
که سبب شده منسوجاتی سبک تر،  است 
کارآیی بیشتر تولید  ارزان تر، منعطف تر و با 

شود.
رسانایی  نانوذرات  از  ح  طر این  در 
و  آلومینیوم  نیکل،  نقره،  مس،  مانند 
فیزیکی  روش  دو  به  کربنی  نانولوله های 
سطح  بر  پوشش دهی  برای  شیمیایی  و 

پارچه استفاده شده است.
درصدهای  با  ضدامواج  خاصیت 

مایکروویو(،  مقابل  در  )محافظت  مختلف 
چ، ثبات شست وشویی  ضدمیکروب و ضد قار

کم،  و وزن  انعطاف پذیری  نوری مطلوب،  و 
تنفس پذیری و اقتصادی بودن نیز از مزایای 

ح است. این طر

شیمیایی  روش  به  ابتدا  پارچه ها  این 
سپس  می شود.  آماده سازی  و  شست وشو 
به روش سل-ژل، نانوذرات مختلف پوشش 
پایدارسازی  و  نشاندن  برای  می شود؛  داده 
نیاز به  نانوذرات  این  از  روی سطح، هر یک 
کردن دما، زمان، غلظت و PH است. بهینه 
الیه  روش  از  فیزیکی  روش  در  همچنین 
استفاده  می شود،  استفاده  خأل  در  نشانی 
کمتر  شست وشویی  ثبات  فیزیکی  روش  از 
در  تنها  و  دارد  پی  در  را  بیشتری  هزینه  و 
مصارف خاص استفاده می شود. نمونه های 
شده  تولید  نیز  ح  طر این  خارجی  مشابه 
الیاف  از  مشابه  نمونه های  در  ولی  است؛ 
این  در  که  حالی  در  شده؛  استفاده  فلزی 
است.  شده  استفاده  نانو  فناوری  از  ح  طر

فارس

کهباعثبزرگشدن بیماریهایی
شکممیشوند

بزرگ شدن شکم، انواع و اقسام مختلفی 
دارد و می تواند نشان دهنده بیماری های 

مختلفی باشد.
پژوهشگران  وطن،  کیمیای  گزارش  به   
شدن ها  چاق  انواع  دریافته اند  تازگی  به 
تحت  می تواند  شکم  ناحیه  در  به ویژه 
ازجمله  دهد؛  رخ  مختلفی  عوامل  تأثیر 
خوردن مواد غذایی پرچرب، ابتال به بیماری تیرویید، چاقی پس 

از زایمان، مشکالت گوارشی.
بررسی ها نشان می دهند، اشکال در هضم مواد غذایی، می تواند 
به  و  روده  دیواره های  به  فشار  و  روده  در  مشکل  بروز  به  منجر 

دنبال آن ورم شکم شود.
خوردن بیش از حد غذا در یک وعده غذایی نیز می تواند سبب 

بروز نفخ شکمی و به دنبال آن ورم شکم و چاقی موضعی شود.
بعضی از مواد غذایی از جمله شیرین کننده های مصنوعی، گندم، 
سیر، پیاز و نیز میوه هایی چون گیالس، آلو، کنگر فرنگی، چغندر 

و قارچ می توانند باعث ایجاد نفخ شکمی شوند.
غذایی  مواد  نوع  این  کم  مصرف  یا  نکردن  مصرف  پژوهشگران 
تحریک پذیر  روده  سندروم  به  مبتال  که  افرادی  برای  به ویژه  را 
هستند، توصیه اکید می کنند.استرس و نگرانی نیز می تواند باعث 

چاقی موضعی در ناحیه شکم شود. جام سرا

کودکان کیهابرای اینخورا
کشندههستند

و  رنگ ها  از  کودکان  محبوب  تنقالت  و  خوراکی ها  از  بسیاری 
فرآورده های نفتی سرطان زا تهیه می شوند و باید خرید یا استفاده 

از آن ها هرچه زودتر متوقف شود.
غذایی  مواد  کارشناس  گزارش  به 
کودکان،  خوراکی ها و تنقالت بسیاری 
هستند که کودکان عالقه و اصرار زیادی 
به مصرف آن  دارند؛ اما حقیقت این است 
که موادی در آن ها وجود دارد که بسیار 
رنگ های  است.  سرطان زا  و  خطرناك 
خوراکی که در بسیاری از خوراکی ها استفاده می شود، قرمز و زرد 
از پترولیوم یا نفت به دست می آید. پترولیوم  است که در واقع 
ماده ای است که برای ساخت نفت و گاز استفاده می شود و خطر 
کودکان،  در  بیش فعالی  همچون  بیماری ها  از  بسیاری  به  ابتال 
سرطان و واکنش های آلرژیک را افزایش می دهد. عالوه بر این، 
رنگ های مصنوعی که در برخی از غذاها استفاده می شود، موجب 
شب ادراری، عفونت های گوش، حساسیت شدید، سردرد، چاقی، 
آسم، دیابت، اگزما، نوسانات خلقی، بیش فعالی، اختالل در خواب، 
افزایش  و  هیپوگلیمسی  احتمال  کهیر،  کرومورومی،  آسیب های 

رفتارهای پرخطر می شود.
مواد غذایی  در  رنگ های خوراکی  بسیاری  از  استفاده  هم اکنون 
این  زیرا  است؛  شده  منع  کشورها  از  بسیاری  در  خوراکی  و 
می توان  محصوالت  این  جمله  از  سمی هستند.  به شدت  رنگ ها 
آماده،  میوه ای  شکالت های  فرآوری شده،  میوه  تارت های  به 
اسنک های پنیری، برخی پاستیل ها و تنقالت ترقه ای اشاره کرد 
و مصرف این خوراکی ها می تواند اثرات جبران ناپذیری بر سالمتی 

کودکان داشته باشد.

کهشماراپیرمیکند غذاهایی
رعایت برنامه غذایي متعادل و متنوع عالوه بر اینکه موجب حفظ 
نیز  زودهنگام  پیري  بروز  از  شود،  مي  اندام  تناسب  و  سالمتي 
از  بعضي  واقع  در  کند.  مي  پیشگیري 
مي توانند  که  دارند  تاثیراتي  خوراکي ها 
ظاهر شما را بیشتر از سنتان پیر نشان 

دهند.
««اسیدهایچرباشباع

براي  ضروري  چرب  اسیدهاي  برخالف 
بدن، اسیدهاي چرب اشباع شده که در پنیر، شیر و گوشت هاي 
چرب وجود دارند، پیر شدن را سرعت می بخشند. این چربي ها 
را  کلسترول  مانند  با سن  مرتبط  بیماري هاي  به  ابتال  همچنین 
نیز تشدید خواهند کرد. خوراکي هاي چرب، داراي رادیکال هاي 
آزاد هستند که سلول هاي بدن را از بین مي برند. در این صورت 
بیماري هاي  به  ابتال  قدرت دفاعي بدن ضعیف مي شود و زمینه 
استحاله اي مرتبط با سن مانند سرطان، آب مروارید و... فراهم 

مي شود.
««چربیهایهیدروژنه

بیسکوییت ها، حاوي چربي هاي هیدروژنه هستند که  و  کیک ها 
را  پوست  شدن  پیر  احتمال  و  مي کنند  تسهیل  را  سبوم  تولید 
در  چربي  لکه هاي  و  چروك  جوش ها،  بروز  مي دهند.  افزایش 

صورت مصرف چنین خوراکي ها پیش بینی شدنی است.
««فستفودها

است.  شکر  و  نمک  زیادي  بسیار  ب  مقدار  حاوي  فودها  فست 
مصرف زیاد نمک و شکر بروز چین و چروك را تسهیل مي کند.

««قهوه
قهوه به تنهایي عامل بروز پیري نیست؛ بلکه مانند هر خوراکي 
زیاد  نوشیدن  واقع،  در  کرد.  افراط  آن  مصرف  در  نباید  دیگري 
قهوه فشار خون و ضربان قلب را افزایش مي دهد. اگر قلب بیشتر 

از حد طبیعي فعالیت کند، امید به زندگي کاهش مي یابد.
««غذاهاوتنقالتشور

آیا مي دانستید خوراکي هاي شوري که از خوردن آنها لذت مي برید 
زیادی نمک  این خوراکي ها مقدار  براي شما مضر است؟  چقدر 
دارند که سدیم مي تواند مستقیما به کالژن طبیعي پوست صدمه 
بزند و چروك هاي نازیبایي اطراف چشم ها ایجاد کند. بهتر است 
 به جاي چنین تنقالتي میوه هاي خشک و دانه هاي بدون نمک 

میل کنید.
««دسرهایشیرین

شکر ماده اي است که مصرف آن باید در حد اعتدال باشد. در 
واقع، زماني که مقدار گلوکز افزایش مي یابد، بدن مقدار بیشتري 
انسولین تولید مي کند. زماني که انسولین بیش از حد ترشح شود، 

روند پیر شدن را سرعت می بخشد.

ایستادهدرسبخوانید!

بهداشت  علوم  مرکز  عمومی  سالمت  بخش  دانشمندان  از  تیمی 
در  ایستاده  میزهای  پشت  که  دانش آموزانی  دریافتند  تگزاس، 
کالس درس حضور دارند، در مقایسه با دانش آموزان نشسته، توجه 
به دست آمده،  یافته های  بر اساس  کالس درس دارند.  بیشتری در 
بازدهی  درصد   12 هستند،  پا  سر  درس  کالس  در  که  دانش آموزانی 
بیشتری دارند و این میزان معادل هفت دقیقه بیشتر در هر  1 ساعت 

آموزش است.
کودک در مقاطع دوم تا چهارم برای مدت یک  در این پژوهش، 300 
سال تحصیلی بررسی شدند. پژوهشگران میزان شرکت دانش آموزان 
باالبردن  سوال ها،  به  پاسخ دادن  مانند  اجباری  مسئولیت های  در 
غیراجباری  رفتارهای  همچنین  و  بحث  در  فعاالنه  شرکت   یا  دست 
کردند. میزهای  ج از نوبت آن ها را ارزیابی  مانند صحبت کردن در خار
و  آن هاست  کنار  در  چهارپایه ای  که  هستند  میزهایی  ایستاده، 
بایستند. یا  بنشینند  درس  طول  در  می سازند  قادر  را  دانش آموزان 
که این میزها می توانند چاقی را  مطالعات پیشین نشان داده بودند 
که پشت میزهای ایستاده هستند،  کاهش دهند؛ زیرا دانش آموزانی 
15 درصد کالری بیشتری را در مقایسه با میزهای معمولی می سوزانند.
مطالعه آخر این دانشمندان به ویژه برای بررسی میزان اثر این میزها 
نتایج  اساس  بود.بر  شده  طراحی  کالس  در  دانش آموزان  شرکت   بر 
را  مختل کننده  رفتاری  مشکالت  ایستاده  میزهای  آمده،  دست  به 
کار را برای  کاهش و توجه دانش آموزان را افزایش می دهد؛ میزها این 
تکمیل کردن مسئولیت های تحصیلی مانند ایستان انجام می دهند 
استفاده  معتقدند  دانشمندان  می شکنند.  را  نشسته  کار  تکرار  که 
چاقی  با  همزمان  می تواند  درس  کالس های  در  ایستاده  میزهای  از 
کار داشته باشد. جزییات این  کودکان و عملکرد تحصیلی آن ها سر و 

تحقیق در مجله Health Promotion and Educatio منتشر شد.

کودک چندپیشنهادبرایصبحانه
کرهبادامزمینی »»

کره بادام  زمینی برای صبحانه یکی از بهترین انتخاب هاست.   
کودک شما به آن آلرژی نداشته باشد. آن  البته به شرط آنکه 
را روی نان یا پن کیک بمالید و روی آن نیز مقداری عسل، موز 

ورقه شده، میوه ها یا حتی هویج بریزید.     
کورنفلکسوبرشتوکهمراهمغزها »»

کردن این صبحانه  بچه ها عاشق این صبحانه هستند. آماده 
که برای افزایش  هیچ زمانی نمی برد. فقط به یاد داشته باشید 
و  بادام  کشمش،  می توانید  صبحانه،  این  غذایی  ارزش 
کنید. پیشنهاد استفاده  میوه های خشک شده را به آن اضافه 

کنید.      از شیرهای طعم دار به جای شیرهای ساده هم به نظر هیجان انگیز می رسد. امتحانش 
کلم گل غو ««املتتخممر

دلخواه  به  کلم  گل  عدد،  نیم  و  یک  درشت  غ  تخم مر غذاخوری،  قاشق  یک دوم  و  دو  زیتون  روغن 
کرده(، سیر یک حبه، پنیر فتای رنده شده یک دوم فنجان و برگ ریحان خرد شده )یک چهارم  )خرد 
کنید. حاال  گرم  غ ها را با یک چهارم قاشق چای خوری نمک بپزید. روغن را در ماهی تابه  فنجان(. تخم مر
گل کلم ها را داخل روغن بریزید تا هم نرم شوند و هم قهوه ای )۹-۵ دقیقه طول می کشد(. حاال سیر رنده 
کنید.  کرده، یک چهارم قاشق چای خوری نمک و یک هشتم قاشق چای خوری فلفل به آن ها اضافه 
کلم ها بریزید و بگذارید ۵-۴ دقیقه بپزند. املت را داخل یک بشقاب برگردانید.  گل  غ ها را روی  تخم مر

کودکتان بدهید. کمی پنیر فتا و ریحان خرد شده روی آن بپاشید و به 
««صبحانهدریکلیوان

چنین  در  می توانید  ندارید.  صبحانه  تهیه  برای  کافی  فرصت  و  دارید  عجله  خیلی  اوقات  گاهی 
شیر  به  را  زده  یخ  توت فرنگی  یا  موز  کمی  بریزید.  لیوان  داخل  را  آن  کنید.  استفاده  شیر  از  شرایطی 
ماست  هم  کمی  بعد  و  شوند  ترکیب  خوب  تا  بریزید  مخلوط کن  داخل  را  آن ها  بعد  کنید.  اضافه 
که غلیظ هم هست، برای صبحانه فرزندتان بسیار خوب کنید. این اسموتی   کم چرب به آن ها اضافه 

 است.

گیاهترخون کاملدرباره اطالعاتی
 sativa واریته  اغلب  که  پایاست  و  چندساله  گیاهی  ترخونی 
کشت  کی  آن عطر و طعم مخصوصی دارد و برای مصرف خورا
می شود. نام انگلیسی ترخون یعنی tarragon از نام فارسی آن 

گرفته شده است.

گیاهترخون گیهای ««ویژ
ارتفاع ترخون 30 سانتیمتر تا یک متر، برگ های قاعده ساقه 
آن منقسم به 3 لوب و کاپیتول های آن ،کوچک به رنگ سبز و 
گر در بین  گیاه ا مجتمع به صورت خوشه است. ساقه برگ دار 
انگشتان فشرده شود، بوی مشخصی بر اثر آزاد شدن اسانس از آن استشمام می  شود. طول برگ ها 3 تا 8 
کناره های برگ های ترخون صاف و بدون دندانه و  سانتیمتر و عرض آن ها 0.5 تا 1.2 سانتیمتر می باشد. 
کم قرار می گیرند. رنگ گل های  گیاه فاقد کرک است. گل ها فراوان و به صورت مجتمع در یک خوشه مترا
کند. ریشه های ترخون از  گل و بذر تولید نمی  گاهی اوقات ترخون اصال  ترخون زرد یا قهوه ای تیره است. 

کنند. گرده افشانی می  گل های ترخون هرمافرودیت است و با باد،  نوع ریزوم است. 
گیاهترخون کولوژیکی ««نیازهایا

گرم و آفتابی برخوردار باشد. ترخون درجه حرارت های  که از هوای  کشت می شود  ترخون در مناطقی 
که دمای 15-درجه سانتیگراد را بدون هیچ آسیبی تحمل  پایین را به سهولت تحمل می کند؛ به طوری 
گیاه ترخون هنگام بروز هوای سرد در فصل بهار دچار سرما زدگی نمی شود و به رویش خود ادامه  می کند. 

می دهد.
کشت  گیاه باید در زمین های غنی از  آب   ترخون در طول رویش به مقادیر فراوانی آب نیاز دارد. از این رو 
گیاه در مرحله تشکیل شکوفه ها و نیز بعد از برداشت محصول ضروری است.  شود. آبیاری برای این 
زیاد الیه  با ضخامت  و  – رسی(  بافت متوسط )شنی  با  ک های  ترخون خا کشت  برای  ک مناسب  خا
گیاه ترخون  کاشته شود، عمر زیادی نخواهد داشت.  ک های رسی  گر ترخون در خا سطح االرض است. ا

کند. PH مناسب برای ترخون 6.5 تا 7.8 است. ک های خشک عطر بیشتری پیدا می  در خا

«« رضب املثل ««آیا می دانید  «« علمی ««سالمت  
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