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وزنامه ای برای همه ر

نامه جمعی از فعاالن رسانه ای به شورای نگهبان: 

 در تایید صالحیت 
 مفسدان اقتصادی

 تجدیدنظر کنید

یر یونان در اصفهان تاکید کرد:  نخست وز

  پیوندهای عمیق فرهنگی
  خود را با ایران ادامه

 خواهیم داد
22

اخالق سیاسی
بداخالقی سیاسی 

 تندخویی:
گرفتــار می کنــد و بــرای  تندخویــی انســان را در دام قســاوت قلــب 
لــذا نامزدهــای انتخاباتــی و  جامعــه بســیار آســیب زا خواهــد بــود؛ 
بــا رقبــای  از تندخویــی مخصوصــا  بــه جــّد  بایــد  هــواداران آن هــا 
سیاســی اجتنــاب ورزنــد و قطعــا احتــرام بــه رقبای سیاســی تاثیرگذارتر 

بــرای همــه اســت.
خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران می فرمایند: 

»فبمــا رحمــة مــن اهلل لنــت لهــم و لــو کنت فظــًا غلیظ القلــب ال نفضوا 
مــن حولک« 

گــر  گردانیــد و ا مرحمــت خــدا تــو را بــا خلــق مهربــان و خوش خــو 
گــرد تــو متفــرق می شــدند.  تندخــو و ســخت دل بــودی، مــردم از 
کندگــی و دوری افــراد از شــخص خواهــد  لــذا تندخویــی عامــل پرا
شــد و طبعــا نامــزد انتخاباتــی بایــد خــوش خلق،خوش برخــورد و 
دارای اخــاق اســامی  و روابــط حســنه بــا رقبــای خــود باشــد تــا بتوانــد 

محبــت مــردم را بــه خــود جلــب نمایــد.
 جدال و استهزا:

ســایر  از  رفتــاری  کاندیداهــا  طرفــداران  از  برخــی  اســت  ممکــن 
ــا بعضــی از  ــا ب کننــد ی کاندیداهــا را بــه تمســخر بگیرنــد و او را اســتهزا 
کار بــه جــدال کشــیده شــود؛ ایــن امــری  کننــد و  اقدامــات او مخالفــت 

کــرد.  خــاف اخــاق اســت و بایــد بــه شــدت از آن پرهیــز 
خدای متعال می فرماید : َویٌل ِلُکّلِ ُهَمَزٍة ُلَمَزة

َکَفــروا  کهــف آیــه ۵۶ می فرماینــد: ُیجــاِدُل اّلذیــَن   و نیــز در ســوره 
ِبالباطــل لیدحضــوا بــه الحــق و اتخــذوا آیاتــی و ماانــذروا هــزوا؛...

ویی  غرامت 427 میلیون یور
و و به ایران خودر پژ

رگ  شور و نشاط خانواده بز
ذوب آهن  با آغاز دوباره 
ی جشن  های دانش آموز

در پی موافقت شورای نگهبان 

کاهش تعداد اعضای 
شوراها قطعی شد

13 میلیون کارگر چشم انتظار کارفرمایان

ونق را به     عیدی امسال ر
خانه کارگران خواهد برد؟
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سر مقاله به قلم مدیر مسئول
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وحانی در سی و سومین دوره جایزه کتاب سال: ر
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اصحاب قلم و اندیشه مردم را به شرکت 
در انتخابات تشویق کنند
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و عنوان کرد: مدیر عامل ایران خودر

وز دهه فجر هم زمان با هفتمین ر

یز سینمای ایران،  ابراهیم عز
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اخالق سیاسی 
بداخالقی سیاسی 

 تندخویی:
گرفتــار می کنــد  تندخویــی انســان را در دام قســاوت قلــب 
و بــرای جامعــه بســیار آســیب زا خواهــد بــود؛ لــذا نامزدهــای 
انتخاباتــی و هــواداران آن هــا بایــد بــه جــّد از تندخویــی 
قطعــا  و  ورزنــد  اجتنــاب  سیاســی  رقبــای  بــا  مخصوصــا 
احتــرام بــه رقبــای سیاســی تاثیرگذارتــر بــرای همــه اســت.

خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران می فرمایند: 
کنــت فظــًا غلیــظ  »فبمــا رحمــة مــن اهلل لنــت لهــم و لــو 

مــن حولــک«  القلــب ال نفضــوا 
گردانیــد  ــا خلــق مهربــان و خوش خــو  ــو را ب مرحمــت خــدا ت
گــرد تــو متفــرق  گــر تندخــو و ســخت دل بــودی، مــردم از  و ا

می شــدند. 
کندگــی و دوری افــراد از شــخص  لــذا تندخویــی عامــل پرا
خــوش  بایــد  انتخاباتــی  نامــزد  طبعــا  و  شــد  خواهــد 
روابــط  اســامی  و  اخــاق  دارای  و  خلق،خوش برخــورد 
حســنه بــا رقبــای خــود باشــد تــا بتوانــد محبــت مــردم را بــه 

خــود جلــب نمایــد.
 جدال و استهزا:

از  رفتــاری  کاندیداهــا  از طرفــداران  برخــی  اســت  ممکــن 
کننــد  کاندیداهــا را بــه تمســخر بگیرنــد و او را اســتهزا  ســایر 
کار بــه جــدال  کننــد و  یــا بــا بعضــی از اقدامــات او مخالفــت 
کشــیده شــود؛ ایــن امــری خــاف اخــاق اســت و بایــد بــه 

کــرد.  شــدت از آن پرهیــز 
خدای متعال می فرماید : َویٌل ِلُکّلِ ُهَمَزٍة ُلَمَزة

ُیجــاِدُل  می فرماینــد:   ۵۶ آیــه  کهــف  ســوره  در  نیــز  و   
اتخــذوا  و  الحــق  بــه  لیدحضــوا  ِبالباطــل  َکَفــروا  اّلذیــَن 
ــا ســخنان بیهــوده باطــل  کافــران ب آیاتــی و ماانــذروا هــزوا؛ 
کــه  کننــد و آیــات مــرا  می خواهنــد بــا جــدال حــق را پایمــال 

گرفتنــد. اســتهزا  بــه  آمــد،  اندرزشــان  بــرای 
و  جــدل  انتخابــات  در  سیاســی  رفتارهــای  بدتریــن  از   
کــم می آورنــد و توانایــی  کــه  کســانی  استهزاســت و معمــوال 
گفتــن نمی یابنــد  بــرای  اســتدالل ندارنــد و حــرف حقــی 
کــه  کســی  دســت بــه چنیــن رفتــار و اعمــال بــدی می زننــد. 
کار و رفتــار و عملکــرد رقیــب خــود را بــه مســخره بگیــرد و 
کنــد، خــود را برتــر و  از ایــن طریــق بخواهــد رقیب کشــی 
ایــن حــرکات  ... جلــوه دهــد،  و  تــر  و اصولــی  توانمندتــر 

اسامی نیســت. جامعــه  انتخاباتــی  نامــزد  شایســته 
گمان:   ظن و 

روزهــای  در  و  دارد  وجــود  جامعــه  در  کــه  گناهانــی  از 
انتخابــات و میدان هــای بی رحــم سیاســی اوج می گیــرد 
کــه خــدای متعــال مــا را از آن نهــی  گمــان اســت  ظــن و 
گنــاه اســت  گمــان  فرموده انــد: ِاّن بعــض الظــن اثــم؛ ظــن و 
و نبایــد بــه آن وارد شــد. اینکــه کســی فکــر کنــد رقیبــش چــه 
کنــد و رفتارهــای  کــرده و بعــد بــر ایــن اســاس اظهــار نظــر 
رقبــا را بــا عینــک بدبینــی نــگاه کنــد و تحلیــل منفــی داشــته 
باشــد ایجــاد انحــراف ذهنــی و فکــری می کنــد و باعــث 
کــه هرگونــه اظهــار  آلودگــی فضــای سیاســی خواهدشــد؛ چــرا 
گمــان می شــود، نمی توانــد درســت  کــه در پــی ظــن و  نظــر 
کــه دروغ یــا در صحــت  باشــد و اعــام موضــع دربــاره خبــری 
کار نادرســتی اســت؛ خــدای متعــال  آن شــک وجــود دارد، 
می فرماینــد: ال تقــف مــا لیــس لــک بــه علــم؛ دربــاره آنچــه 

ــداری، اظهارنظــر نکــن. ــم ن ــه آن عل ب
چنیــن اظهــار نظــری بداخاقــی اســت و در فرصت  هــای 
سیاســی بداخاقــی سیاســی محســوب می شــود و بایــد از آن 

کــرد. اجتنــاب 
ــم  ــان ه ــاق خودم ــه اخ ــد: ب ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ مق
اســت؛  بیشــتر  هــم  عمــل  از  اهمیتــش  اخــاق  برســیم؛ 
ــرادری، مهربانــی، حســن ظــن  فضــای جامعــه را فضــای ب
اذســمعتموه  لــوال  کریــم می فرمایــد:  قــرآن  بدهیــم.  قــرار 
گمــان،  ظــن المؤمنــون والمؤمنــات بانفســهم خیــرًا ؛ بــه 
بــه خیــال، بــه تهمــت، یکــی دیگــری را متهــم نکنــد؛ بدنــام 
نکنــد؛ ایــن دهــن بــه دهــن در جامعــه می گــردد؛  ایــن فضــا 

نیســت.)۱۳۸۸/۹/۴( درســتی  فضــای 
کــه فضــا را از بــرادری و  ایــن انتظــار رهبــر بزرگوارمــان اســت 
گمــان  مهــر و محبــت و حســن ظــن،  بــه فضــای ســوء ظن و 
آلــوده نکنیــم و مدعیــان والیــت و امامــت بیــش از همــه باید 

در ایــن امــر توجــه مبــذول دارنــد.

سر مقاله 

کل اطالعات استان   مدیر 
چهارمحال وبختیاری

 انتخابات فرصتی برای 
تحکیم رابطه میان دولت و ملت

بــا  بختیــاری  و  اســتان چهارمحــال  اطاعــات  کل  مدیــر 
کننــده  اشــاره بــه اینکــه انتخابــات، پشــتوانه ملــی و تامیــن 
گفــت: انتخابــات، فرصتــی بــرای  کشــور اســت،  منافــع ملــی 
گــزارش  تحکیــم رابطــه میــان دولــت و ملــت اســت.  بــه 
کل اطاعــات اســتان چهــار محــال  کیمیــای وطــن،  مدیــر 
و بختیــاری در جلســه شــورای اداری اســتان، بااشــاره بــه 
کشــور قبــل از انقــاب، پایــگاه رژیــم صهیونیســت  اینکــه 
مرکــز  اســامی به  جمهــوری  کنــون  ا کــرد:  اظهــار  بــود، 
ایــن  کــه  شــده  تبدیــل  اســام  پیــرو   و  ضدصهیونیســت 
افــزود:  وی  اســت.   ایــران  ملــت  افتخــار  و  عــزت  مایــه 
هــدف اســتکبار، برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی  اســت 
کــه همــواره بــه دنبــال ایجــاد فرصتــی بــرای شــکاف میــان 
کل اطاعات اســتان با اشــاره  دولت و ملت هســتند .  مدیر 
کننــده منافــع  بــه اینکــه انتخابــات، پشــتوانه ملــی و تامیــن 
کــرد: انتخابــات، فرصتــی بــرای  کشــور اســت، تصریــح  ملــی 
تحکیــم رابطــه میــان دولــت و ملــت هــر حکومــت اســت .  
کشــور بایــد بســتر الزم بــرای حضــور  وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کنــد، خاطــر نشــان  بیشــتر مــردم در انتخابــات را فراهــم 
اســت  الزم  انتخابــات  مطلــوب  اجــرای  منظــور  بــه  کــرد: 
همــواره فرامیــن رهبــر انقــاب در اولویــت فعالیت هــا قــرار 
ــه  گاهان ــات ناآ ــتان، انتخاب ــات اس کل اطاع ــر  ــرد .  مدی گی
را بــه عنــوان فرصتــی بــرای شــکاف و خــال نظــام مقــدس 
گفــت: خوشــبختانه حضــور  جمهــوری اسامی دانســت و 
باعــث  مختلــف،  صحنه هــای  در  ایــران  بصیــر  مــردم 

شکســت توطئه هــای دشــمن شــده اســت . 

اطالعات

کالم   انتخابات در 
امام خمینی )ره(

کــه بــا ســقوط رژیــم دیکتاتــوری و   نظــام اســامی  ایــران 
رســید  پیــروزی  بــه   1357 ســال  در  پهلــوی  اســتبدادی 
اســامی «  آزادی جمهــوری  بــا شــعار محــوری »اســتقال 

کــرد. حرکــت خــود را بــه ســوی تحقــق آن آغــاز 
بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایران حضــرت امــام خمینــی 
نظــام  دربرابــر  ســخنرانی  ها  و  پیام هــا  در  همــواره  )ره( 
احــکام  بــر  کــه  داشــت  کیــد  تا حکومتــی  بــر  ســلطنتی 
گذاشــته شــده باشــد.اصطاح  اســام و رای مــردم بنیــان 
»جمهــوری اســامی « را امــام ابتــدا در پاریــس در توصیــف 
کار بــرد. »جمهوریــت«  نظــام مطلــوب و مدنظــر خــود بــه 
مردمــی  بــودن  یعنــی  رایــج،  معنــای  همــان  بــه  مدنظــر 
حکومــت اســت. ایشــان در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری 
مبنــی بــر چیســتی حکومــت در جمهــوری اســامی در تاریــخ 
 20 مهــر 57 می فرمایــد: »رژیــم اســامی و جمهــوری اســامی
رژیمی اســت متکــی بــر آرای عمومــی  و رفرانــدوم عمومــی.« 

)صحیفــه امــام، ج3، ص514(
 بنابرایــن »جمهوریــت« نظــام بــه پذیــرش حــق مــردم در 
کمــان اشــاره دارد و شــکل  انتخــاب نــوع نظــام سیاســی و حا
و قالــب حکومــت مدنظــر امــام را تشــکیل می دهــد؛ در ایــن 
نظــام مــردم بــه عنــوان یکــی از ارکان مشــروعیت نظــام 
ــه ای  گون ــه  ــوند؛ ب ــی می ش ــامی  تلق ــوری اس ــی جمه سیاس
کــه نظــر و رای مــردم فقــط در مراحــل اولیــه تاســیس نظــام 
شــرط نبــود؛ بلکــه جمهــوری اســامی  بــه حضــور   و نظــارت 

همیشــگی آن هــا بــر مســئوالن مقیــد اســت.
کنــار آن »اســامیت« هــم رکــن مهــم دیگــر نظــام   البتــه در 
کردنــد. در واقــع  کیــد  کــه بارهــا بــر آن تا مدنظــر امــام اســت 
کــه جمهــوری اســامی  را از دموکراســی  های  ایــن رکــن اســت 
غربــی جــدا می ســازد. اســام، محتــوا و ماهیــت اصلــی ایــن 
نظــام را تشــکیل داده اســت و ضوابــط و احــکام و مقــررات 
اســامی  مبنــای اصلــی سیاســت ها و قوانیــن آن محســوب 

می شــوند.
و  مــردم  ابزارهــای مشــارکت سیاســی  از مهم تریــن  یکــی 
انتخابــات  عرصــه  اســامی «  »جمهــوری  نظــام  تحقــق 
گــر بــا دوراندیشــی و اتخــاذ تدابیــر و  کــه ا مختلــف اســت 
مقدمــات آن از ســوی مســئوالن و ســایر دســت اندرکاران 
برابــر  در  را  اســامی «  »جمهــوری  می توانــد  شــود،  عملــی 
کنــد و از آســیب  ها و خطــرات داخلــی  تمامی توطئه  هــا بیمــه 

و خارجــی مصــون دارد.
 در اینجــا بــه برخــی بایدهــا و نبایدهــا در عرصــه انتخابــات 
جمهــوری  کبیــر  معمــار  اندیشــه  های  و  دیــدگاه  در  کــه 
اســامی  حضــرت امــام خمینــی )ره( به آن ها پرداخته شــده 

می پردازیــم. اســت، 
  اهمیت انتخابات و نقش مردم

و  مــردم  سیاســی  مشــارکت  و  حضــور  تجلــی  انتخابــات   
عرصــه تحقــق اراده ملــت بــرای تعییــن سرنوشــت خویــش 
اســت؛ از ایــن رو انتخابــات دارای اهمیــت و جایــگاه بلندی 
اســت و مــردم نقــش بزرگــی در ایفــای ایــن رســالت و تکلیــف 

بزرگــی بــر دوش خواهنــد داشــت.
شــرکت  و  حضــور  اهمیــت  دربــاره  )ره(  خمینــی  امــام 
مــردم در انتخابــات می فرماینــد: »ایــن وظیفــه ای اســت 
الهــی؛ وظیفــه ای اســت ملــی؛ وظیفــه ای اســت انســانی؛ 
بکنیــم؛  عمــل  آن  بــه  بایــد  مــا  کــه  اســت  وظیفــه ای 
ــام، ج  ــم.« )هم ــرکت بکنی ــات ش ــد در انتخاب ــان بای همه م
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در  مــردم  حضــور  نقــش  و  اهمیــت  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــد همــت و تــاش تمامــی  کــه بای ــات اســت  صحنــه انتخاب
بــه  رســانه  ها  و  کاندیداهــا  دســت اندرکاران   مســئوالن، 
کــه بــا اقدامــات ســنجیده و تدابیــر  ایــن امــر معطــوف شــود 
کثــری  الزم و فضاســازی مناســب زمینه  هــای حضــور حدا
مــردم در انتخابــات را فراهــم ســازند تــا موجــب امیــد بیشــتر 
را  اســام  دشــمنان  شکســت  و  ناامیــدی  و   دوســتداران 

فراهم کنند.

یادداشت

الحاد، افراط گرایی و مفاسد 
اخالقی سه مشکل بزرگ دنیای 

امروز است
ــرای  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیرازی ب ــکارم ش ــت اهلل م ــرت آی حض
نابــودی تکفیری  هــا تنها کار نظامی و سیاســی کافی نیســت، 
بلکــه بایــد کار فرهنگــی و فکــری کــرد، گفــت: همــه دنیــا ایــن 
جریــان را بشناســند و جوانــان جهــان فریــب جریان  هــای 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از  گــزارش  تکفیــری را نخورنــد. بــه 
رســا، حضرت آیت اهلل ناصر مکارم شــیرازی از مراجع تقلید در 
دیــدار بــا کاردینــال پیتــر تورکســون رییــس شــورای پاپی صلح 
و عدالــت واتیــکان در مدرســه علمیــه امــام ســجاد )ع( با بیان 
اینکــه ایــن دیدارهــا دریچــه بــرای حــل مشــکات بشــریت 
اســت، اظهــار داشــت: مــا با همکاری رهبــران ادیان آســمانی، 
می توانیــم قدم  هــای مثبتــی در جهــان برداریــم.وی بــا بیــان 
گرفتــار مشــکات زیــادی اســت، عنــوان  اینکــه دنیــای امــروز 
مشــکات  اخاقــی،  مفاســد  اختافــات،  جنگ  هــا،  کــرد: 
بشــریت  بــزرگ جهــان  و سیاســی چالش  هــای  اقتصــادی 
گــر پیــروان ادیــان بــا هــم همــکاری داشــته باشــند،  اســت و ا
می تواننــد بــرای حــل ایــن چالش  هــا موثــر باشــند.حضرت 
کــه  آیــت اهلل مــکارم شــیرازی بــا اشــاره بــه ســه مشــکل بزرگــی 
کــرد: نخســتین مشــکل الحــاد و  دنیــای امــروز دارد، تاکیــد 
گرفتــن از ادیــان الهــی را تبلیــغ  کــه فاصلــه  بی دینــی اســت 
کار اعطــای  آزادی نامشــروع  بــه افــراد  می کنــد؛ نتیجــه ایــن 
کــهݥݥݥ دݥݥݥرݥݥݥ دݥݥݥنیــاݥݥݥ ســببݥݥݥ  گروه  هــای اݥݥݥفرݥݥݥاݥݥݥطــیݥݥݥ اݥݥݥســتݥݥݥ  اســت؛ مشــکل دوم 
کــهݥݥݥ دݥݥݥرݥݥݥ صــوݥݥݥرݥݥݥتݥݥݥ  اݥݥݥصلــیݥݥݥ ناݥݥݥاݥݥݥمنــیݥݥݥ هســتندݥݥݥ وݥݥݥ آݥݥݥتشݥݥݥ اݥݥݥفــرݥݥݥوݥݥݥزݥݥݥیݥݥݥ میݥݥݥ کننــدݥݥݥ 
ــاݥݥݥ هــمݥݥݥ  ــهݥݥݥ مناݥݥݥطــقݥݥݥ دݥݥݥیگــرݥݥݥ دݥݥݥنی  جلوݥݥݥگیــرݥݥݥیݥݥݥ نکــرݥݥݥدݥݥݥنݥݥݥ دݥݥݥاݥݥݥمنــهݥݥݥ اݥݥݥیــنݥݥݥ آݥݥݥتــشݥݥݥ ب
کــه بــه وســیله  می رسد.مشــکل ســوم مفاســد اخاقــی اســت 
گســترده  روزبــه روز  و  می گیــرد  صــورت  مجــازی  فضاهــای 
می شــود و از طرفــی چــون نمی تــوان جلــوی آن هــا را بــه طــور 
کــرد و مــا معتقدیــم  کلــی گرفــت، بایــد ایــن رســانه  ها را کنتــرل 
ــد از  ــه می توان ک ــت  ــدری قــوی اس ــه ق ــی ب ــان اله ــارف ادی مع
بســیاری از ایــن مفاســد را جلوگیــری کنــد؛ بنابراین بایــد برای 

کنیــم. ایــن مشــکات، هــم مــا و هــم شــما چــاره اندیشــی 

آیت اهلل مکارم شیرازی

وزیــر  نخســت  ســیپراس،  آلکســیس 
کیمیای وطن 

زهرا نصیری

یونــان بــه همــراه هیئــت عالــی رتبــه 
ایــران  بــه  ســفر  در  تجــاری  و  اقتصــادی  سیاســی، 
اصفهــان را نخســتین مقصــد ســفر خــود قــرار داده اســت 

و شنبه شب به وارد اصفهان شد.
اســتحکام  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  یونــان  وزیــر  نخســت 
گفــت: مــا  کار اســت،  ارتباطــات یونــان و ایــران در دســتور 
در طــول تاریــخ، پیوندهــای عمیــق فرهنگــی داشــته ایم 

ــم داد. ــه خواهی ــد را ادام ــن رون و ای
بــا  آلکســیس ســیپرا، دیشــب 17 بهمن مــاه، در دیــدار 
اســتاندار اصفهــان در فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان را قبــل از تهــران در این ســفر 
کــردم، اظهــار داشــت: ایــن بــه دلیــل قرابــت  انتخــاب 
ایــران بــا یونــان در حــوزه تاریخــی اســت و اصفهــان نیــز 

بــه دلیــل تاریخــی بــودن، مــورد توجــه جهانــی اســت.
یونــان  ارتباطــات  اســتحکام  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
در  مــا  داشــت:  ابــراز  اســت،  دســتورکار  در  ایــران  و 
طــول تاریــخ، پیوندهــای عمیــق فرهنگــی بــا یکدیگــر 

داد. خواهیــم  ادامــه  را  رونــد  ایــن  و  داشــته ایم 

کشــورش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یونــان  وزیــر  نخســت 
اســت روبــه رو  زیــادی  بــا چالش  هــای   در حــال حاضــر 
اژه  مرزهــای  پشــت  مــرزی  پناهنــده  هــزاران  افــزود: 
ــد. کرده ان ــادی را ایجــاد  به ســرمی برند و چالش  هــای زی
روبــه رو  زیــادی  چالش هــای  بــا  مــا  کــرد:  اضافــه  وی 
هســتیم؛ ولــی ســعی داریــم بــا شــهامت ایــن چالش هــا 
اســتاندار اصفهــان  زرگرپــور،  رســول  کنیــم.  برطــرف  را 

نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۸۰ درصــد 
مقامــات بلندپایــه جهانــی پــس از تهــران، اصفهــان را بــه 
عنــوان مقصــد خــود انتخــاب می کننــد، اظهــار داشــت: 
ســعی داریــم بــه شــما خــوش بگــذرد و امیدواریــم نتایــج 

ــد. ــه دســت آوری خوبــی را در ایــن ســفر ب
دنبــال  را  یونــان  کشــور  اخبــار  مــا  داد:  ادامــه  وی 
ایــن  مشــکات  زودتــر  چــه  هــر  امیدواریــم  و  می کنیــم 

کشــور برطــرف شــود. تقویــت روابــط دو کشــور و گســترش 
همکاری  هــای بین المللــی، از جملــه اهــداف ســفر ایــن 
کشــور یونــان بــه همــراه هیئــت بلندپایــه  مقــام عالــی 
ــه نخســت وزیر  ک گفتنــی اســت  ــران اســت.  کشــور ای ــه  ب
و  تاریخــی  آثــار  از  فــردا  همــراه،  هیئــت  و  یونــان 
می کننــد. دیــدن  اصفهــان  گردشــگری  جاذبه هــای 

کشــور قــرار اســت توافــق  در ســفر ایــن هیئــت یونانــی بــه 
ســاخت و ســاز، مســکن و جــاده، مــواد غذایــی، تولیــدات 
گردشــگری، صنعــت داروســازی، تبــادالت  کشــاورزی، 
ارزی و بانکــی و توســعه روابــط فرهنگــی بــه امضــا برســد.
صنعــت  بخــش  کارآفریــن   ۵۰ بــر  عــاوه  ســفر  ایــن  در 
و اقتصــاد و تجــارت یونــان، وزیــر امــور خارجــه، وزیــر 
گردشــگری و  محیــط زیســت و انــرژی، وزیــر دارایــی، 

می کننــد. همراهــی  را  یونــان  نخســت وزیر  توســعه، 
ــان و هیئــت همراهــش  ــر یون گفتنــی اســت نخســت وزی
امــروز  18بهمــن مــاه اصفهــان را بــه مقصــد تهــران تــرک 
کردنــد. نخســت وزیــر یونــان بــه همــراه هیئــت بلندپایــه 
شــیخ  مســجد  اشــرف،  تــاالر  جهــان،  نقــش  میــدان  از 

ــد. کردن ــد  ــه  بازدی ــازار قیصری ــف اهلل و ب لط

کرد: کید   نخست وزیر یونان در اصفهان تا

 پیوندهــای عمیــق فرهنگــی خود را با ایران ادامه خواهیم داد

جمعــی از جوانــان فعــال فرهنگی و رســانه ای کشــور در نامه ای 
خطــاب بــه شــورای نگهبــان بــه تاییــد صاحیــت برخــی افــراد 
کنــش نشــان  محکــوم بــه زمین خــواری و متهمــان مالــی وا

دادنــد. 
کیمیــای وطــن، جمعــی از جوانــان فعــال فرهنگــی  گــزارش  بــه 

بــه  خطــاب  نامــه ای  در  کشــور  رســانه ای  و 
ــی  ــت برخ ــد صاحی ــه تایی ــان ب ــورای نگهب ش
و متهمــان  زمین خــواری  بــه  افــراد محکــوم 
خواســتار  و  دادنــد  نشــان  کنــش  وا مالــی 

شــدند. نگهبــان  شــورای  تجدیدنظــر 
ح است:  متن کامل این نامه بدین شر

نگهبــان  شــورای  محتــرم  اعضــای  و  دبیــر   
اساســی قانــون 

 سام علیکم
محتــرم  اسامی شــورای  انقــاب  حیــات  طــول  در  همــواره   
ســامت  از  پاســداری  کریزهــای  خا اولیــن  از  نگهبــان 
بــار  نیــز،  اخیــر  انتخابــات  فراینــد  در  و  اســامی بوده  نظــام 
فراینــد  بــه  ناصالــح  افــراد  نفــوذ  برابــر  در  قاطعانــه  دیگــر 
اخبــاری  اخیــر  روزهــای  در  امــا  کــرد؛  ایســتادگی  انتخابــات 

گویــا شــورای نگهبــان تحــت تاثیــر  کــه  منتشــر شــده اســت 
دارای  نماینــدگان  برخــی  صاحیــت  بیرونــی،  فشــارهای 
دارای  مــورد  یــک  حتــی  و  مالــی  مفاســد  اتهــام  بــا  پرونــده 
کــرده تاییــد  را  بــه زمین خــواری   حکــم قطعــی محکومیــت 

 است.
شــما  اســامی برای  شــورای  مجلــس  جایــگاه   
می دانیــم  الزم  امــا  نــدارد؛  یــادآوری  بــه  نیــاز 
و  فســاد  بــه  کــه  کســی  بیاوریــم  خاطرتــان  بــه 
کــرده باشــد، رای  باج خواهــی و زدوبنــد عــادت 
نیــز  را  انتخابــات  فراینــد  و  خریــد  خواهــد  هــم 
و  نظــام  عاقه منــدان  مــا  کــرد.  خواهــد  آلــوده 
حــق  از  دفــاع  در  می خواهیــم  شــما  از  انقــاب 
و  فاســدان  طمــع  از  ملــت  خانــه  دورنگهداشــتن  و  النــاس 
مفســدان، محکــم و نفوذناپذیــر باشــید و ضمــن تجدیــد نظــر 
 در تاییــد صاحیــت متهمــان بــه فســاد و مفســدان بی حیــا
صاحبــان نفــوذ و فشــار و پادرمیانی کننــده بــه نفــع مفســدان را 
گر از غربال شــورای  رســوا ســازید و بدانید، مفســدان باتجربه، ا
ــور  ــه راحتــی عب ــز ب ــال اعتبارنامــه نی ــان رد شــوند، از غرب نگهب

کــرد. خواهنــد 

نامه جمعی از فعاالن رسانه ای به شورای نگهبان: 
کنید در تایید صالحیت مفسدان اقتصادی تجدیدنظر 

ــردم را  ــه م ــم و اندیش ــاب قل ــه اصح ــان اینک ــا بی ــور ب رییس جمه
ــه  ک کننــد، خواســتار ایــن شــد  ــات تشــویق  ــه شــرکت در انتخاب ب
کیمیــای وطــن گــزارش  کننــد. بــه   جناح هــا یکدیگــر را تحمــل 
کشــورمان در آییــن اختتامیــه  حســن روحانــی، رییس جمهــور 
تــاالر  در  کــه  کشــور  ســال  کتــاب  جایــزه  دوره  ســومین  و  ســی 
کــه  گفــت: بســیار خوشــحالم  وحــدت برگــزار شــد، طــی ســخنانی 

ــع  ــامی در جم ــاب اس ــروزی انق ــتانه روز پی در آس
قلــم و  فرهنــگ  اصحــاب  فرهیختــگان،   شــما 
و  افــکار  در  تاثیرگــذار  و  شــاخص  چهره هــای 
اندیشــه جامعه هســتم. رییس جمهور ادامــه داد: 
امروز در بعضی از کشــورها روزنامه، مجله رســاله، 
کشــور مــا هــم  کــه در  مقالــه بســیار تاثیرگــذار باشــد 
اینچنیــن اســت. رییــس قــوه مجریــه ادامــه داد: 

ــه  کلمــه اختــاف ب ــر  گ نظــرات،  اندیشــه های مختلــف و اساســا ا
کــه نظــرات مختلــف بیــان  معنــای تضــارب آرا باشــد و آن جایــی 
می شــود، باعــث رشــد اندیشــه و فکــر خواهــد بــود. وی افــزود: 
مــا در اقتصــاد شــاخص های روشــنی داریــم. از رونــق اقتصــادی 
ــا رشــد اقتصــادی، تــورم، بیــکاری، رشــد ســرمایه گذاری  گرفتــه ت
کتــاب می توانــد یکــی از  و ده هــا شــاخص دیگــر؛ امــا بی تردیــد 
داد:  ادامــه  رییس جمهــور  باشــد.  جامعــه  رشــد  شــاخص های 
کــه در مســیر رقابــت قــرار نمی گیــرد، دچــار  معمــوال هــر چیــزی 

کــز علمــی و  کتــاب و مرا کتــاب، نوشــتن و نشــر  مشــکل می شــود. 
دانشــگاهی مــا، بایــد در مســیر رقابــت قــرار بگیرنــد و مــا بایــد همــه 
ــه  کنیــم. رییــس قــوه مجری ــرای ایــن مســیر رقابــت تشــویق  را ب
ــرای آینــده زندگــی خــودش  ــد نقــاد ب افــزود: در همیــن رابطــه بای
کــه در جامعــه اســامی کســی  نگرانــی نداشــته باشــد و آن جایــی 
کــه نظــری دارد، نظــر خــودش را بتوانــد بــه خوبــی تبییــن و بیــان 
گفتنــش و اعــام نظــر  کنــد و مســیر بــرای ســخن 
کــرد:  کامــا آزاد باشــد. روحانــی تاکیــد  و ســخنش 
البتــه مــا در فضایــی می توانیــم ســخن بگوییــم و 
کــه هیچ کــس بــه فکــر حــذف دیگــری  کنیــم  نقــد 
جناح هــا  و  افــکار  تمــام  و  مــردم  همــه  نباشــد. 
بایــد در ســایه تحمــل بتوانیــم همدیگــر را تحمــل 
کنیــم. روحانــی  کنیــم و از افــکار یکدیگــر اســتفاده 
کــرد: مــا در آســتانه یــک روز مهــم و سرنوشت ســاز در  خاطرنشــان 
تاریخ سیاســی زندگی مان در هفتم اســفند امســال هســتیم. شــما 
فرهیختــگان و اصحــاب قلــم و اصحاب اندیشــه باید همــه مردم 
را بــرای حضــور در پــای صنــدوق آرا، ولــو اینکــه شــرایط از دید شــما 
کنیــد؛ مــا همــه بایــد بــه پــای  صددرصــد ایــد ه آل نباشــد، تشــویق 
صندوق هــای آرا برویــم و مــن مطمئنــم در صورتــی که همه مردم 
مــا پــای صنــدوق آرای روز هفتــم اســفندماه برونــد، سرنوشــت 

کشــور رقــم خواهنــد زد. زیباتــری را بــرای ایــن 

ح ملــی  هم زمــان بــا هفتمیــن روز دهــه فجــر، از هفــت طــر
 بــا حضــور وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح افتتــاح

رونمایی و بهره برداری شد.
کیمیــای وطــن، ســردار دهقــان در ایــن مراســم  گــزارش  بــه 
گفــت:  ــام اهلل دهــه مبــارک فجــر  ــا تبریــک ای طــی ســخنانی ب
هــر یــک از ایــن دســتاوردهای مهــم و ملــی بــا همــت و تــاش 
دانشــمندان و متخصصــان ســازمان جغرافیایــی نیروهــای 
مســلح، بــه ظهــور رســیده اســت و نقــش مهمــی در ایــن حــوزه 

راهبــردی دارد.
وی سپس به تشریح پروژه های افتتاح شده، پرداخت:

آب نــگاری  هوشــمند  شــناور  نخســتین  از  رونمایــی   
1 فجــر  سرنشــین  بــدون 

اســاس  بــر  ایــن شــناور،  گفــت: طراحــی و ســاخت  دهقــان 
بــا  و  مســلح  نیروهــای  جغرافیایــی  نــگاری  آب  مرکــز   نیــاز 
ــت.  ــه اس گرفت ــورت  ــان ص ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــکاری ی هم
کــرد: بــه دلیــل بهره بــرداری از امکانــات  وزیــر دفــاع تصریــح 
ــان  ــش زم کاه ــث  ــم، باع ک ــم  ــن وزن و حج ــا همچنی روز دنی
و هزینه هــای عملیــات آب نــگاری و تحقــق اهــداف مدنظــر 

می شــود.
 رونمایی از طرح آمایش توسعه سواحل مکران

فرمایــش  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  ح  طــر تشــریح  در  دهقــان 
مکــران  ســواحل  توســعه  بــر  مبنــی  رهبــری  معظــم  مقــام 
توســعه  آمایــش  مطالعــات  زمینــه  در  ویــژه  کارگــروه  یــک 
جغرافیایــی  ســازمان  جغرافیایــی  مرکــز  در  مکــران  ســواحل 
منتخــب  و  ممتــاز  اســاتید  حضــور  بــا  مســلح،  نیروهــای 
دانشــگاه های کشــور و همچنیــن متخصصان مرکــز مطالعات 
را شــروع کار   جغرافیایــی نیروهــای مســلح، تشــکیل شــد و 

کردند.

کار خــط تولیــد نســل جدیــد نقشــه دریایــی   آغــاز بــه 
الکترونیکــی 

هماهن کنندگــی  و  کلیــدی  نقــش  بــر  کیــد  تا بــا  دفــاع  وزیــر 
نواحــی  تقســیم بندی  طبــق  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
داخلــی  نیازهــای  رفــع  و  هیدروگرافــی  بین المللــی  ســازمان 
کاربردهــای نظامــی و غیرنظامــی و پوشــش ملزومــات  اعــم از 
گفت:بــرای  دریانــوردی ایمــن و تبعیــت از الزامــات جهانــی 
رفــع نیازهــای یــاد شــده، مرکــز آب نــگاری ســازمان جغرافیایــی 

نیروهــای مســلح، نقشــه های دریایــی الکترونیکــی را طبــق 
ایــن  توســعه  و  بومی ســازی  بــا  بین المللــی  اســتاندارهای 
کــه  کــرده اســت  کاربــران، تهیــه و تولیــد  دانــش بــر طبــق نیــاز 
عــاوه بــر نمایــش عمــق، اطاعات توصیفــی مکانــی، عوارض 
کمــک ناوبــری، ناوبــری ایمــن  دریایــی، ســاحلی، زمینــی و 

دریایــی را نیــز تضمیــن می کنــد.

رقومــی  نقشــه های  ســامانه  از  بهره بــرداری   
ی ژ لــو فو ر مو ئو ژ

عــاوه  ژئومورفولــوژی  رقومــی  نقشــه های  گفــت:  دهقــان 
جغرافیایــی  حــوزه  در  پژوهشــی  و  علمــی  کارکردهــای  بــر 
در   ... و  کشــاورزی  توســعه،  و  عمــران  زیســت،  محیــط 
ــور  ــل، ام ــد غیرعام ــرزمینی، پدافن ــی و س ــش دفاع ــه آمای زمین
را  مناســبی  بســتر  و  دارد  اساســی  کاربــرد  دفاعــی  و  نظامــی 
جهــت مطالعــات دفاعــی، جغرافیــای نظامــی، مــکان یابــی 
 و اســتقرار نیروهــای نظامــی، تاسیســات نظامــی و ... فراهــم

 می کند.

کشور   آغاز بهره برداری از پایگاه داده های اقلیمی 

گفــت: ایــن پایــگاه جامــع شــامل اطاعــات مختلــف  دهقــان 
رطوبــت بــارش،  دمــا،  ماننــد  عواملــی  و   اقلیم شناســی 
نقشــه های  بــه  مربــوط  اطاعــات  بــاد،  فشــار،  کــی،  ابرنا
مخاطــرات محیطــی، آمایــش اقلیــم و ... مــی باشــد و هــدف 
اصلــی ایــن پــروژه در حــوزه هــای نظامــی، دفاعــی، مطالعــات 
ایجــاد پایــگاه هــای پــرواز، مانــور نظامی، اســتقرار نیروهــا و ... 

ــت. اس

 راه اندازی خط تولید اطالعات مکانی 
گفــت: پوشــش دهی و برداشــت تصاویــراز مناطــق  دهقــان 
پرخطــر و نواحــی مــرزی، امــکان تصویــر بــرداری از فواصــل 
نزدیــک وافزایــش مقیــاس بزرگ تــر، انعطاف پذیــری بــاال در 
اخــذ تصاویــر بــا توجــه بــه توپوگرافــی منطقــه، شــرایط جــوی 
ــای  ــه را از مزای ــان و هزین ــش زم کاه ــرداری و  ــان تصویرب و زم
راه انــدازی خــط تولیــد اطاعــات مکانــی بــا اســتفاده از تصاویــر 

کــرد. اخــذ شــده توســط هواپیماهــای بــدون سرنشــین ذکــر 
ســازمان  در  مذکــور  ح  طــر هفــت  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
جغرافیایــی نیروهــای مســلح وابســته بــه وزارت دفــاع، افتتــاح 

رســیدند. بهره بــرداری  و  شــدند 
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ــکا ابرقــدرت  ــا بیــان اینکــه آمری   وزیــر خارجــه ایــران ب
گــر آمریــکا  کــه ا گفــت: نبایــد توهــم داشــته باشــیم  نیســت، 
چیــزی را پذیرفــت، حتمــا بــه زیــان ماســت. بایــد بپذیریــم 
کــره مــا بــه برکــت  کــه تــوان داریــم و تــوان مقاومــت و مذا

گفتمــان اصیــل آن اســت.  انقــاب اســامی  و 
وزیــر  ظریــف  محمدجــواد  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
معارفــه  و  تودیــع  مراســم  در  کشــورمان  خارجــه  امــور 
و  جهــان  مطالعــات  دانشــکده  ســابق  و  جدیــد  روســای 
مطالعــات  دانشــکده  رییــس  مرنــدی،  محمــد  از  تقدیــر 
ایــن  کــه روز یکشــنبه در محــل  جهــان دانشــگاه تهــران 
بــه  ارادتــم  گفــت:  برگــزار شــد، طــی ســخنانی  دانشــکده 
بــه 15 ســال پیــش برمی گــردد و  دکتــر مرنــدی و عاملــی 
کــه در بیــن دوســتان شــخصی ایــن دو  بســیار خوشــحالم 
کــه هــر دو از اســتوانه های علمــی  نفــر را می توانــم نــام ببــرم 

 کشــور و توانمندتریــن افــرادی هســتند کــه در حوزه سیاســت 
دانشــکده  دارنــد.وی  نقــش  بین الملــل  فهــم  و  خارجــی 
گفــت:   مطالعــات جهــان را یــک فرصــت اســتثنایی خوانــد و 
و  اســت  اســتوار  تصــور  بــر  عالــم سیاســت،  در  همــه چیــز 
ــکده  ــد؛ در دانش ــکل می ده ــت را ش ــه سیاس ک ــت  ــور اس تص
 مطالعــات جهــان در دو بعــد تصــور خــوب عمــل می کنیــم. 
کشــورمان ادامــه داد: دانشــکده مطالعــات  وزیــر خارجــه 
کمــک  و درک تحــوالت  فهــم  بــه  یــک حــوزه  در  جهــان 
ج بــه واقعیــت نزدیــک  می کنــد تــا تصوراتمــان در عالــم خــار
باشــد. ظریــف ادامــه داد: مــا بایــد در انعــکاس واقعیــت، 
کنیــم. ایران هراســی  تخریــب بنــای ایران هراســی را دنبــال 
کــه ســال ها و دهه هــا بــر آن ســرمایه گذاری  بنایــی اســت 
اســت؛  فروریختــه  امــروز  مــن  شــخصی  نظــر  بــه  و  شــد 
یــک شــکاف عمیــق برداشــته اســت. کلــی  بــه طــور  امــا 

آتش افــروزی شــامل  منطقــه  امــروز  طراحی هــای   وی 
ــم  ــاد توه ــر ایج ــه خاط ــا را ب ــا و فرقه گرایی ه تفرقه اندازی ه
خطــر از ایــران خوانــد و یــادآور شــد: دانشــکده مطالعــات 
جهــان، بــرای برهــم ریختــن فضــای دروغیــن ایران هراســی 
می کنــد.  نقش آفرینــی  و  مــی رود  پیــش  اسام هراســی  و 
ــه و  ــن وزارت خارج ــگ بی ــاط تنگاتن ــاد ارتب ــه ایج ــف ب ظری

ــرد. ک ــدواری  ــراز امی ــان اب ــات جه ــکده مطالع دانش
وزیــر خارجــه بــا بیــان اینکــه آمریــکا ابرقــدرت نیســت و نباید 
گــر چیــزی را پذیرفــت، حتمــا بــه  کــه ا توهــم داشــته باشــیم 
زیــان ماســت، یــادآور شــد: چنیــن  تصــوری معطــوف بــه 
ــاره هیــچ چیــز  ــکا ابرقــدرت اســت و درب کــه آمری ایــن اســت 
بایــد  بــه نتیجــه رســید.  کــرد و  کــره  بــا آن مذا نمی تــوان 
کره  کــه تــوان داریــم و تــوان مقاومت، مبــارزه و مذا بپذیریــم 
گفتمــان اصیــل آن اســت. مــا بــه برکــت انقــاب اســامی و 

ظریف 

آمریکا ابرقدرت نیست

ــدن  ــام رژه و خوان ــا انج ــی ب ــروی هوای ــنل نی ــی از پرس  * جمع
ســرود در مقابــل حضــرت امــام، بــا حرکــت اســامی  مــردم ایــران 
و رهبــری نهضــت اعــام همبســتگی کردنــد. ایشــان همچنین 
از راهپیمایــی مــردم در حمایــت از دولــت مهنــدس بــازرگان 

کردنــد. تشــکر 
کــرد   * مطبوعــات و رادیــو ریــاض: مهنــدس بــازرگان اعــام 
کنــد و ارتشــیان از  نتوانســته اســت رضایــت ارتــش را جلــب 
قانــون اساســی حمایــت می کننــد. وی طــی اولیــن ســخنرانی 
گفــت:  عمومــی  پــس از اعــام نخســت وزیــری دولــت موقــت 
کــه بایــد بــر روی  بنــده ماشــین ســواری نــازك نارنجــی هســتم 

کنــم. جاده هــای آســفالت و راه همــوار حرکــت 

کیهــان مبنــی بــر رژه افســران   * ســتاد ارتــش، عکــس روزنامــه 
کــرد. نیــروی هوایــی در برابــر حضــرت امــام را تکذیــب 

 * طرفــداران قانــون اساســی، شــهر خــوی را به آتش کشــیدند و 
در شــهر گنبــد بــه یــك حمام زنانــه یــورش بردند.

کــه بــه طرفــداری قانــون اساســی   * عــده ای از هــواداران رژیــم 
در تهــران تجمــع کــرده بودنــد، بــا مخالفــان خــود بــه زد و خــورد 

پرداختند. 
* خبرنــگار لوس آنجلــس تایمــز، در تیراندازی هــای خیابــان 

کشــته شــد. ــر خــورد و  ــه تی ــاد ژال ح آب فر
 * طــی روزهــای گذشــته و امــروز، شــهر تهــران شــاهد تظاهــرات 

کلیــه اقشــار در برابــر رژیــم بــود. مــردم و فریــاد و خشــم 

روزشمار دهه فجر، 19 بهمن ماه
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کنند اصحاب قلم و اندیشه مردم را به شرکت در انتخابات تشویق 



 پتروشیمی لردگان به پیشرفت 
40 درصدی رسید

 مشــاور اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در امــور اجرایــی
فیزیکــی  پیشــرفت  از  ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی 
گــزارش  بــه  داد.  خبــر  پتروشــیمی  لــردگان  درصــدی    40
خبرگــزاری ربیــع، ملک محمــد قربان پــور بــا بیــان اینکــه 
بیــش  اعتبــاری  ح،  طــر ایــن  شــدن  اجرایــی  منظــور  بــه 
دالر  کنــون 150  تــا  افــزود:  اســت،  نیــاز  دالر  میلیــون   4 از 
اشــاره  بــا  قربان پــور  اســت.  شــده  تامیــن  میــزان  ایــن  از 
بــه اینکــه در حــال حاضــر حــدود 250 نفــر در ایــن پــروژه 
کــرد: پیش بینــی  مشــغول بــه فعالیــت هســتند، تصریــح 
حــدود اشــتغال  زمینــه  ح  طــر ایــن  اتمــام  بــا   می شــود 

کــرد: خوشــبختانه   400 نفــر فراهــم شــود. وی خاطــر نشــان 
بــا اجرایــی شــدن برجــام ، تامیــن مالــی ایــن پــروژه رونــد 
ســال  تاپایــان  مــی رود  انتظــار  و  داشــته  خوبــی   بســیار 
ــا بیــان  96 ایــن پــروژه بــه بهره بــرداری برســد. قربان پــور ب
اینکــه  مجــوز ســاخت پاالیشــگاه نفــت اســتان )منطقــه 
گرفتــه شــده اســت، مهم تریــن عامــل پیــش روی  شــوراب( 
گفــت: ایــن  ک دانســت و  کســب مجــوز خــورا ایــن پــروژه را 
ــد شــده  ــان اردیبهشــت مــاه ســال آینــده تمدی ــا پای پــروژه ت
اســت. قربان پــور، پتروشــیمی بروجن در دو بخــش )پلــی 
ح  هــای  کــه را  از طر اتیلــن- پلــی پــرو پیلــن( و آهــک هیدرا

کــرد. در دســت اقــدام عنــوان 

 کسری ساالنه یک هفتم آب
در کرمان

معــاون پشــتیبانی و هماهنگــی شــرکت مهندســی آبفــای 
کشــور گفــت: مجموعــه پروژه  هــای عمرانــی بایــد بــه عنوان 
اینکــه  نــه  شــود،  نــگاه  بهره بــرداری  در  قــوی  ابزارهــای 
ک روح« در  گــردن بهره بــرداری شــوند. »شــاهین پــا وبــال 
کرمــان، بــا اشــاره بــه ســابقه ایجــاد  حاشــیه ســفر بــه اســتان 
شــرکت های آبفــای کشــور در دهــه 70 اظهارکــرد: مجموعــه 
کــه بعــد از جنــگ در حــوزه روســتایی بــه  اقدامــات موثــری 
ویــژه در قالــب نهادهــای خودجــوش ماننــد جهــاد تعریــف 
ــه یــک  ک کــه زمینه ســاز ایجــاد شــرکت  های آبفــار شــد  شــد 
دهــه و نیــم از فعالیــت آنــان می گــذرد. معــاون پشــتیبانی 
کشــور بــا نگرانــی از  وهماهنگــی شــرکت مهندســی آبفــای 
کرمــان  تاثیــر خشکســالی بــر ســفره  های آب زیرزمینــی در 
ــای  ــو برآب  ه ــار س ــالی آث ــان، خشکس کرم ــتان  ــت: در اس گف
متــر  میلیــون  از 900  بیــش  ســاالنه  کــرده؛  وارد  زیرزمیــی 
کســری ذخایــر آب زیرزمینــی اســتان اســت و بیــش  مکعــب 
از 7میلیاردمترمکعــب کــه بالــغ بر90درصد آن به کشــاورزی 
می رســد، از ذخایــر آبــی اســتان تخلیــه می شــود و متاســفانه 
کمکــی نمی کنــد، بلکــه هــر ســال بــا  شــرایط جــوی نــه تنهــا 

کســری آب روبــه رو هســتیم.  یــک هفتــم 

اخبار کوتاه

عشایر اصفهان با سلول  های 
خورشیدی صاحب برق می شوند

گفــت:  رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان اصفهــان 
بــرق چــادر عشــایر دارای دام در اصفهــان بــا ســلول  های 
قاســمی،  در  اهلل  قــدرت  می شــود.  تامیــن  خورشــیدی 
کــرد:  حاشــیه بازدیــد از عشــایر چادرنشــین اصفهــان اظهــار 
بــرای عشــایر چادرنشــین و دارای دام کــه در چــادر عشــایری 
زندگــی می کننــد، منبــع تولیــد بــرق خورشــیدی تهیــه و بــه 
زودی امکانــات مــورد نیــاز بــرای تامیــن روشــنایی توزیــع 
خواهــد شــد. وی افــزود: چگونگــی تولیــد بــرق خورشــیدی و 
نحــوه برنامه ریــزی بــرای توزیــع آن در بیــن عشــایر اســتان 
کشــاورزی اســت  اصفهــان، از جملــه اهــداف مهــم جهــاد 
ســازمان  رییــس  شــود.  برنامه ریــزی  آن  بــرای  بایــد  کــه 
کــرد: موضوعــات  کشــاورزی اســتان اصفهــان اضافــه  جهــاد 
مهــم امــور عشــایر، از جملــه مســایل مربــوط بــه پروژه هــای 
ــه و  ــایل اتحادی ــا و مس ــا آن ه ــط ب ــی و مشــکالت مرتب اجرای
صنــدوق توســعه عشــایری، از مشــکالت ایــن قشــر اســت کــه 
کشــاورزی بــه ســهم خــود بــرای رفــع ایــن مشــکالت  جهــاد 
ارایــه  بــرای  برنامه ریــزی  بــه  وی  کــرد.  خواهــد  تــالش 
ــت  گوش ــد  ــژه تولی ــه وی ــان ب ــتان اصفه ــایر اس ــدات عش تولی
گفــت: عشــایر کــرد و   قرمــز در ســبد عرضــه پایــدار اشــاره 
گوشــت قرمــز اســتان  تولیدکننــده ۲۵ درصــد از ۶۵ هزارتــن 
کــرد: برنامه ریــزی بــرای ارایــه  اصفهــان اســت. قاســمی بیان 
گوشــت  تولیــدات عشــایر اســتان اصفهــان، بــه ویــژه تولیــد 
قرمــز در ســبد عرضــه پایــدار بــه عنــوان یــک ضــرورت بــرای 

حمایــت از ایــن قشــر مــورد توجــه دولــت اســت.

 اصفهان در سرمایه گذاری 
کشور است و اشتغال رتبه اول 

اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  کل  مدیــر   
صنعتــی،  نیمه تمــام  ح  طــر  8591 بــا  گفــت:  اصفهــان 
میلیــارد  هــزار   190 بــر  بالــغ  ســرمایه گذاری  پیش بینــی 
اول  رتبــه  نفــر،  هــزار  اشــتغال  272  ریــال و پیش بینــی 
کشــوری را در ســرمایه گذاری و اشــتغال داریــم. اســرافیل 
بــا  احمدیــه در جلســه شــورای اداری اســتان، هم زمــان 
کــرد: اســتان اصفهــان، رتبــه  ح اظهــار  افتتــاح 1375 طــر
نخســت توســعه یافتگی صنعتــی، معدنــی و تجــاری کشــور 
را داراســت و بــه دلیــل وجــود مزیت هــای بالقــوه و بالفعــل و 
بــا دارا بــودن 9131 واحــد فعــال صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری 
بالــغ بــر 183 هــزار  میلیــارد ریــال، رتبــه نخســت کشــوری در 
ســرمایه و رتبه دوم در تعداد و اشــتغال واحدهای صنعتی 
نیمه تمــام  ح  طــر  8591 بــا  داد:  ادامــه  وی  داراســت.  را 
هــزار   190 بــر  بالــغ  ســرمایه گذاری  پیش بینــی  صنعتــی، 
ــه  ــر رتب ــزار نف ــتغال  272 ه ــی اش ــال و پیش بین ــارد ری میلی

کشــوری را در ســرمایه گذاری و اشــتغال داریــم. اول 

اخبار کوتاه

بــه زودی مــاه پایانــی ســال از راه می رســد و طبــق قانــون 
کار و شــاغل در بخش هــای  ۱۳ میلیــون مشــمول قانــون 
ویــژه حقوقــی تحــت  بســته  یــک  بایــد  کشــور،  مختلــف 
کارفرمایــان خــود دریافــت  عنــوان عیــدی پایــان ســال از 
ســال ها  کــه  فرمولــی  طبــق  نیــز  کارگــران  عیــدی  کننــد. 
پیــش در مجلــس بــه تصویــب رســیده اســت، پرداخــت 
مشــمول  فــرد  هــر  موجــود،  قانــون  مبنــای  بــر  می شــود. 
کارفرمــا  از  کارکــرد خــود  ماه هــای  نســبت  بــه  کار  قانــون 
گــر  ا ســاده تر،  بیــان  بــه  کــرد.  خواهــد  دریافــت  عیــدی 
کار اســت و در تمامی ماه هــای  کــه مشــمول قانــون  فــردی 
کار بــوده،  کارفرمــا قــرارداد داشــته و مشــغول بــه  ســال بــا 
کار در ســال  دو تــا ســه پایــه حقوقــی مصــوب شــورای عالــی 
جــاری را بــه عنــوان عیــدی دریافــت می کنــد. همچنیــن 
بــه  مشــغول  واحــدی  در  یکســال  از  کمتــر  کــه  افــرادی 
کارکــرد، عیــدی  بــه نســبت میــزان  نیــز  باشــند  کار شــده 
ایــن خصــوص  آن هــا محاســبه و پرداخــت می شــود. در 
کار شــده باشــد  کــه ۳ مــاه در شــرکتی مشــغول بــه   فــردی 
کــرد. حداقــل  بــه میــزان ۳ مــاه عیــدی دریافــت خواهــد 
جــاری  ســال  بــرای  کار  عالــی  شــورای  مصــوب  دســتمزد 
نیــز  امســال  بنابرایــن  اســت؛  هزارتومــان   ۷۱۲ ماهیانــه 
برابــر   ۲ میــزان  بــه  گذشــته  ســال های  ماننــد  کارگــران 

حداقــل دســتمزد، یعنــی مبلــغ یــک میلیــون و ۴۲۴ هــزار 
کارفرمایــان می تواننــد  تومــان عیــدی دریافــت می کننــد. 
در صــورت تمایــل و تــوان پرداخــت، تــا ۳ برابــر حداقــل مــزد 
کــه مبلــغ آن ۲ میلیــون و ۱۳۶ هــزار تومــان  عیــدی بپردازنــد 

می شــود.
کارگران   خالص پرداختی عیدی امسال 

برابــر   ۲ کــه  کارگرانــی  امســال  عیــدی  دریافتــی  خالــص 
حداقــل دســتمزد را دریافــت می کننــد، یــک میلیــون و ۳۹۶ 
هــزار و ۶۰۰ تومــان اســت. براســاس ابالغیــه ســازمان امــور 

کشــور، حقــوق و دســتمزدهای امســال تــا مبلــغ  مالیاتــی 
یــک میلیــون و ۱۵۰ هزارتومــان از پرداخــت مالیــات معــاف 
گــروه از کارگــران باید بابــت مبلغ ۲۷۴  اســت؛ بنابرایــن ایــن 
کارگرانــی  هزارتومــان عیــدی مالیــات بپردازنــد. همچنیــن 
کارفرمایــان خــود ۲ میلیــون و ۱۳۶ هزارتومــان  کــه از ســوی 
کــه  عیــدی دریافــت می کننــد، بابــت ۹۸۶ هــزار تومانــی 
مشــمول معافیــت مالیاتــی نیســت، بایــد ۹۸ هــزار و ۴۰۰ 
تومــان مالیــات بپردازنــد؛ بنابرایــن خالــص دریافتی امســال 
گــروه از شــاغالن بابــت عیــدی پایــان ســال، ۲ میلیــون  ایــن 

و ۳۷ هــزار و ۶۰۰ تومــان اســت و ایــن رقــم باالتریــن میــزان 
کــه یــک فــرد مشــمول قانــون  عیــدی قانونــی امســال اســت 
حداقــل  کــه  شــاغالنی  امــا  کنــد؛  دریافــت  می توانــد  کار، 
هزارتومانــی   ۷۱۲ مــزد  حداقــل  از  باالتــر  دستمزدشــان 
کار در ســال جاری اســت، بــه همــان  مصــوب شــورای عالــی 
کننــد بــه  نســبت ۲ تــا ۳ برابــر می تواننــد عیــدی دریافــت 
از ۲ میلیــون و  کثــر مبلــغ عیــدی آن هــا  کــه حدا شــرطی 
گــر فــردی  ۱۳۶ هــزار تومــان بیشــتر نشــود. بــه بیــان دیگــر، ا
در ســال جاری دارای حداقــل مــزد یــک میلیــون تومانــی 
دریافــت  را  مالیــات  کســر  بــا  آن  برابــر   ۲ احتمــاال  اســت، 
می کنــد و دیگــر امــکان پرداخــت عیــدی بــه میــزان ۳ برابــر 
حداقــل دســتمزد یــک میلیــون تومانــی بــه عنــوان عیــدی 
گــروه از شــاغالن در  وجــود نخواهــد داشــت. عیــدی ایــن 

پایــان امســال، یــک میلیــون و ۹۱۵ هزارتومــان اســت.
  برخی دست خالی به استقبال نوروز می روند

همچنیــن ذکــر ایــن نکتــه نبایــد فرامــوش شــود که بســیاری 
کار هــم نــه تنهــا عیــدی  کارگــران و مشــموالن قانــون  از 
کارفرمایــان دریافــت نمی کننــد؛  از  را هرگــز  قانونــی خــود 
ــه صــورت  ــان ب کارفرمای بلکــه پرداختی هــا از ســوی برخــی 
ســلیقه ای، توافقــی، اجبــاری یــا بــا وعــده پرداخــت در آینده 

و ســال آینــده همــراه می شــود.

کارفرمایان کارگر چشم انتظار  13 میلیون 

کارگران خواهد برد؟ عیدی امسال رونق را به خانه 

غرامــت  از  خــودرو  ایــران  صنعتــی  گــروه  عامــل  مدیــر 
427 میلیــون و 600 یورویــی پــژو بــه ایــران خــودرو خبــر 
کــرات بــا  کــرد: در جریــان مذا ع اظهــار  داد.  هاشــم یکــه زار
کردیــد و  کردیــم شــما ایــران را تــرک  پــژو بــه آن هــا اعــالم 

باعــث ضــرر و زیــان ایــران خــودرو شــدید؛ 
بنابرایــن بایــد غرامــت بدهیــد. وی بــا بیان 
ــون و 600  ــت 427 میلی ــزان غرام ــه می اینک
کــرد: 116  هــزار یــورو اســت، خاطــر نشــان 
میلیــون یــورو از ایــن میــزان، مربــوط بــه 
ــون و  ــته و 311 میلی گذش ــاری و  ــایل ج مس
ــه همکاری هــای  600 یــوروی آن مربــوط ب

ــودرو  ــران خ ــی ای ــروه صنعت گ ــل  ــر عام ــت. مدی ــده اس آین
گذشــته 25  ادامــه داد: در مبحــث مربــوط بــه مســایل 
میلیــون یــورو قطعــه رایــگان محصــوالت فعلــی از پــژو 
دریافــت شــده و می شــود. 11 میلیــون یــورو تجهیــزات 
خــط تولیــد پــژو 207 بــه صــورت رایــگان بــه ایــران خــودرو 

ع افــزود: همچنیــن در قالــب  داده خواهــد شــد. یکــه زار
ایــن بســته معــادل 11 میلیــون یــورو از طلب هــای ایــران 
خــودرو بــه پــژو بخشــوده شــد؛ ضمــن آنکــه مبلــغ 65 
میلیــون یــورو مربــوط بــه رویالیتــی خودروهــای تولیــدی 
گذشــته  زمانــی  بــازده  بــه  مربــوط  پــژو 
شــرکت  ایــن  بــه  قــرار داد،  عقــد  زمــان  تــا 
پرداخــت نخواهــد شــد. ایــن مبالــغ در ســود 
و زیــان امســال و ســال آینــده ایــران خــودرو 
بــا  وی  داشــت.  خواهــد  مســتقیم  اثــرات 
همکاری هــای  زمینــه   در  اینکــه  بیــان 
در حــوزه خریــد  ایــران خــودرو  نیــز  آینــده 
قــوای محرکــه 20 میلیــون یــورو از پــژو تخفیــف خواهــد 
کــرد: همچنیــن پــژو متعهــد شــده معادل  گرفــت، تصریــح 
چهــار میلیــون یــورو بــرای یــک ســال کارشــناس بــه ایــران 
کیفیــت محصــوالت جــاری  بفرســتد تــا در زمینــه  بهبــود 

کنــد. پــژو در ایــران فعالیــت 

کرد: مدیر عامل ایران خودرو عنوان 
غرامت 427 میلیون یورویی پژو به ایران خودرو

صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه  دوازدهمیــن 
محــل  در  اســفندماه   1 تــا  بهمــن   28 خــودرو، 
برگــزار اصفهــان  اســتان  بین المللــی   نمایشــگاه  های 

می شود. 
نمایشــگاه  های  شــرکت  معــاون 
بین المللــی اســتان اصفهــان بــا اعــالم ایــن 
کنــون تعــداد 14 برنــد معتبــر  گفــت: تا خبــر 
جهــت شــرکت در ایــن نمایشــگاه ثبــت نام 
ام جــی،  افــزود:  کرده انــد. جــواد جلیلــی 
ــی وای  ــدا، ب ــت وال، ام وی ام، هیون گرب
دی، جــک، لیفــان، مــزدا، ســانگ یانــگ، 

ســویارو، میتســو بیشــی، هونــدا، رنــو، بــی او دابلیــو از 
 جملــه برندهــای حاضــر در ایــن عرصــه نمایشــگاهی 

هستند. 
گفتــه وی، شــرکت  های آریــن موتــور، خودروســازی  بــه 
مدیــا  صنایــع  خــودرو،  رامــک  موتــور،  کرمــان  رایــن، 

کیــش، ســیو خــودرو، شــرکت توســعه خدماتــی  ــورز  موت
بازرگانــی نگیــن خــودرو آیرســا، بهمــن موتــور، پرشــیا 
شــرکت  خــودرو،  مدیــران  موتــور،  آســان  خــودرو، 
کارمانیــا  خودروســازی  و  فامیلــی  موتــور  گلرنــگ 
 مجموعه  هــای حاضــر در ایــن نمایشــگاه

 هستند. 
خــودرو  عصــر  ماهنامــه  داد:  ادامــه  وی 
دارد.  حضــور  نمایشــگاه  ایــن  در  نیــز 
ایــن  بازدیــد  ســاعات  اســت،  گفتنــی 
الــی 23   نمایشــگاه در تاریــخ مذکــور، 15 

است. 
شــرق  در  حاضــر  درحــال  اصفهــان  نمایشــگاه 
قدیمی تریــن  از  یکــی  کنــار  در  و  اصفهــان 
شهرســتان(  )پــل  شــهر  ایــن  تاریخــی  پل  هــای 
شــده احــداث  زاینــده رود  جلگــه  کنــار  در   و 

 است.

اقتصـــاد دوشنبه   19  بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 88اصفهان در سرمایه گذاری  و اشتغال رتبه اول کشور است ســـــال دوم          ݡسݒ

زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس  و  جمهــور  رییــس  معــاون 
در  مبارکــه  فــوالد  اقدامــات  از  تــاالب  جهانــی  روز  همایــش  در  کشــور 
برپایــی جشــن چهــل و  بــا  کــرد. هم زمــان  بازچرخانــی آب قدردانــی 
ــالمت  ــظ و س ــور حف ــه منظ ــه ب ک ــر  ــیون رامس کنوانس ــالگرد  ــن س پنجمی
از  حمایــت  هــدف  بــا  و  اســت  رســیده  ثبــت  بــه  دنیــا  در  تاالب هــا 
ــش  ــی، همای گاوخون ــاالب  ــای ت ــت احی ــه در جه گرفت ــام  ــات انج اقدام
ــا حضــور معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان  روز جهانــی تــاالب ب
المللــی رامســر کنوانســیون بیــن  کل   حفاظــت محیــط زیســت، دبیــر 
جمعــی  و  زیســت محیطی  علــوم  متخصصــان  داخلــی،  کارشناســان 
تشــکل های  نماینــدگان  و  خارجــی  کشــورهای  میهمانــان  از 
عباســی  هتــل  همایش هــای  برگــزاری  محــل  در  زیســت محیطی 
محســن  همایــش،  ایــن  برگــزاری  حاشــیه  در  شــد.  برگــزار  اصفهــان 
ســتاری، رییــس محیــط زیســت فــوالد مبارکــه درحضــور دکتــر ابتــکار 
در  مبارکــه،  فــوالد  اقدامــات  کشــور  زیســت  محیــط  ســازمان  رییــس 
جهــت حفــظ منابــع طبیعــی از طریــق انجــام پروژه هــای بازچرخانــی 
آب در سیســتم تولیــد و همچنیــن فرآینــد ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه 
و  مبارکــه  پســاب های شــهری شهرســتان های  آوری  پــروژه جمــع  در 
کــه مــورد  کــرد  لنجــان و اســتفاده از آن هــا را در ســیکل تولیــد تبییــن 
کشــور و ســایر  اســتقبال و قدردانــی رییــس ســازمان محیــط زیســت 
محیــط  ســازمان  رییــس  رابطــه،  همیــن  در  گرفــت.  قــرار  حاضــران 
کشــور ضمــن قدردانــی از فعالیت هــای صورت گرفتــه از ســوی  زیســت 
بــرای  بایســتی  فعالیت هــا  این گونــه  داشــت،  اعــالم  مبارکــه،  فــوالد 
ســایر شــرکت ها نیــز سرمشــق و الگــو باشــد. معصومــه ابتــکار در جمــع 
کشــور و آثــار تغییــر  گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط آبــی  حاضــران درهمایــش 
کشــاورزی نداریــم وایــن  اقلیــم، هیــچ چــاره ای بــه جــز اصــالح الگــوی 
راهــکار هــم از جهــت اقتصــاد مقاومتــی و هــم از نظــر مشــاغل در بخــش 
کشــور، تنهــا چــاره ممکــن  کشــاورزی و نقــش آن در رشــد اقتصــادی 
کــه شــاید دشــوار باشــد و ســختی هایی را بــرای مــا بــه وجــود آورد.  اســت 
کــرد: تطبیــق شــرایط  رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تصریــح 
در بخش هــای  و حتــی  کشــاورزی  الگوهــای  بــا  اقلیمی کشــور  و  آبــی 
سیاســت های  جــزو  زیســت محیطی،  اصــول  و  شــهری  و  صنعتــی 
کیــد رهبــر معظــم انقــالب  کلــی مــورد تا جــدی دولــت و سیاســت های 
خوبــی  بســیار  امکانــات  و  تســهیالت  دولــت،  گفــت:  ایشــان  اســت. 
کشــت در اختیــار قــرار  بــرای تغییــر الگــوی آبیــاری و اصــالح الگــوی 
اتفــاق می افتــد.  اســتان ها  بــه همــت مدیریــت  مهــم  ایــن  کــه  داده 
ــرد  ک ــد  کی ــادی تاالب هاتا ــه ارزش اقتص ــگاه علمی ب ــر ن وی همچنیــن ب
ع تاالب هــا در  گفــت: در محیــط زیســت، نــگاه ویــژه ای بــه موضــو و 

کشــور شــده اســت. رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هشــدار 
گاه  آ شــود،  تاالبــی خشــک  اقتصــادی  فعالیــت  یــک  بــرای  گــر  ا داد: 
کــه  می کنیــد  وارد  بخشــی  بــر  اقتصــادی  ضررهــای  چــه  کــه  باشــید 
ــر  ــا ب ــت. بن ــر اس ــن براب ــت محیطی آن چندی ــادی و زیس ــات اقتص خدم
گــزارش، در همیــن رابطــه دکتــر زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان نیــز،  ایــن 
در حضــور معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت ضمــن تاییــد و قدردانــی از اقدامــات فــوالد مبارکــه درخصــوص 
در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  داشــت:  ابــراز  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی 
علی رغــم  راه انــدازی  زمــان  بــا  مقایســه  در  صنعــت  در  آب  مصــرف 
تــن  بــر  بــر حســب شــاخص مصــرف آب  تولیــد، 66 درصــد  افزایــش 
کاهــش داشــته و امیــد اســت ایــن اقدامــات در آینــده نیــز تــداوم  تولیــد 
یابــد. دکتــر رســول زرگرپــور نیــز در ایــن همایــش ضمــن تبریــک تقــارن 
 روز جهانــی تاالب هــا بــا دهــه  فجــر انقــالب شــکوهمند اســالمی ایران
ــن  ــطح زمی ــی از س کوچک ــیار  ــهم بس ــه س گرچ ــا، ا ــت: تاالب ه اظهارداش
زیســت  محیــط  در  زیــادی  اهمیــت  دارای  امــا  می دهنــد  تشــکیل  را 
عنــوان  بــه  بایــد  گاوخونــی  تــاالب  احیــای  افــزود:  ایشــان  هســتند. 
کــه احیــای حوضــه   گرفتــه شــود؛ چــرا  یــک پــروژه  بین المللــی در نظــر 
گاوخونــی امکان پذیــر نیســت.  آبریــز زاینــده رود جــز بــا احیــای تــاالب 
کــه  رســول زرگرپــور افــزود: خوشــبختانه امــروز عمــوم مــردم پذیرفته انــد 
کــه نــه  تاالب هــا از جملــه ارزشــمندترین زیســتگاه های طبیعــی هســتند 
تنهــا محــل تامیــن غــذا و آب زیســتمندان مختلــف اســت، بلکــه محــل 
زیرزمینــی  ســفره های  تغذیــه   بــه  و  اســت  آب  آلودگی هــای  پاالیــش 
را  ســیالب ها  و  فرســایش  آب،  نگهداشــتن  بــا  و  می کننــد  کمــک  نیــز 
مهــار می ســازند. ایشــان اظهارداشــت: از افتخــارت ایــران ایــن اســت 
کشــور شــکل  کــه نخســتین معاهــده  جهانــی محیــط زیســت در ایــن 
گرفــت و پیمــان جهانــی حفاظــت از تاالب هــا از ایــن نقطــه  جهــان آغــاز 
کــرد: در اســتان اصفهــان نیــز، بــرای احیــا و مدیریــت  شــد. وی اضافــه 
گذشــته، اقدامــات اصولــی  گاوخونــی طــی دو ســال  تــاالب آســیب دیده  
و بنیادینــی بــه عمــل آمــده اســت و از ســوی مــردم و دولــت بــه طــور 
مهــم  تــاالب  ایــن  و تخصیــص حقابــه   تامیــن  راســتای  در  هم زمــان 
گرفتــه اســت. اســتاندار  کشــور، اقدامــات بــزرگ و بی ســابقه ای صــورت 
اصفهــان یــادآور شــد: برنامــه  مدیریــت زیســت بومی تاالب بین المللــی 
گاوخونــی نیــز بــا مشــارکت بخش هــای مختلــف دولتــی و مردمــی در 
کــه در بهــار ســال آتــی مراحــل تصویــب  شــرف تدویــن و تکویــن اســت 
و اجرایــی شــدن آن آغــاز خواهــد شــد. رســول زرگرپــور تصریــح نمــود: 
کــه مهم تریــن عامــل احیــای یــک تــاالب آســیب دیده  شــکی نیســت 
کــه خوشــبختانه بــا تصویــب شــورای  تامیــن آب مــورد نیــاز آن اســت 

کشــور، حقابــه  ایــن تــاالب بین المللــی  عالــی آب بــرای نخســتین بــار در 
بــه میــزان 176 میلیــون متــر مکعــب تخصیــص یافتــه اســت و بــا اجــرای 
گســترده   برنامــه  زیســت بومی در دســت تدویــن تــاالب، تــالش مســتمر و 
زیســت بوم  ایــن  از  پایــدار  بهره بــرداری  بــرای  بیــن بخشــی  مردمــی و 
حســاس فــالت مرکــزی ایــران ادامــه خواهــد یافــت. شــایان ذکــر اســت 
در ایــن همایــش بــا حضــور معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان 
اســتانداری  ســه جانبه  تفاهم نامــه  کشــور،  زیســت  محیــط  حفاظــت 
بین المللــی  کنوانســیون  و  کشــور  زیســت  ســازمان محیــط  اصفهــان، 
و  کشــور  در  موجــود  تاالب هــای  پیــش  از  بیــش  حفــظ  بــرای  رامســر 
کــه مشــارکت بیــن ایــن ســازمان ها بــرای  اســتان اصفهــان امضــا شــد 
اصفهــان  اســتان  و  ایــران  جهــان،  تاالب هــای  از  حراســت  و  حفــظ 
گاوخونــی، بخش هــای مهمــی از ایــن تفاهم نامــه بــه  به ویــژه تــاالب 
گاوخونــی و همچنیــن  گفتنــی اســت: دیــدار از تــاالب  شــمار مــی رود. 
اســتان  شــرق  در  آب  منابــع  ســنتی  بهره بــرداری  شــیوه  بــا  آشــنایی 

اصفهــان، از دیگــر برنامه هــای ایــن همایــش بــود.

  برگزاری همایش ملی بهسازی و توانمندسازی منابع انسانی
 

همایــش ملــی بهســازی و توانمنــد ســازی منابــع انســانی دوره ابتدایــی 
و  مبارکــه  فــوالد  میزبانــی  بــه  و  بــا حمایــت  وپــرورش  آمــوزش  وزارت 
بــا حضــور محمــد دیمــه ور، معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش و 
پــرورش، دکتــر قدمــی،  معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش و رییــس آمــوزش 
اســتان  وپــرورش  آمــوزش  کل  مدیــر  قائدی هــا،  کشــور،  اســتثنایی 
کارشناســان آمــوزش و پــرورش اســتان های  اصفهــان، مدیــران، رؤســا و 
اربــاب زاده  برگــزار شــد. محمــود  مــاه 94  بهمــن  روز شــنبه 3  کشــور، 
یقیــن  بــه  گفــت:  رابطــه  ایــن  در  مبارکــه  فــوالد  بهره بــرداری  معــاون 
برگــزاری ایــن همایــش باعــث افزایــش تعامــل بیــن شــرکت کنندگان 
و همچنیــن برقــراری ارتبــاط هرچــه بیشــتر بیــن صنعــت و آمــوزش و 
پــرورش می شــود؛ به ویــژه اینکــه در چنیــن فرصت هایــی خلــق ایده هــا 
و راهکارهــای جدیــد و همچنیــن پیشــرفت نظــام آمــوزش و پــرورش 
کشــور و تربیــت نیروهــای متخصــص بــرای صنعــت را شــاهد خواهیــم 
کــی اســت در ادامــه ایــن همایــش محمــد ناظمــی  گــزارش حا بــود. ایــن 
 هرنــدی، مدیــر روابــط عمومی فــوالد مبارکــه نیــز مشــارکت فــوالد مبارکــه 
مســئولیت های  راســتای  در  را  همایش هایــی  چنیــن  برگــزاری  در 
از  مبســوطی  گــزارش  بیــان  بــا  و  برشــمرد  مبارکــه  فــوالد  اجتماعــی 
ح و توســعه  های در دســت  گــروه فــوالد مبارکــه در زمینــه طــر عملکــرد 
اجــرا، اقدامــات زیســت محیطــی و مســئولیت های اجتماعــی در حــوزه 
آمــوزش وپــرورش از قبیــل ســاخت مــدارس در منطقــه، مشــارکت در 
جشــنواره فیلــم رشــد، جشــنواره جابربــن حیــان، مشــارکت در پیــک 
بــه  مبارکــه  فــوالد  کــرد:  خاطرنشــان  درســی  وکتاب هــای  نــوروزی 

مــوازات تولیــد و توســعه های خــود ایــن قبیــل فعالیت هــا را بــا توجــه بــه 
کار خــود دارد. در ادامــه ایــن همایش  ضوابــط شــرکت همــواره در دســتور 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان نیــز ضمــن  قائدی هــا، مدیــر 
ــه  ــا توجــه ب گفــت: ب کارکنــان فــوالد مبارکــه  تشــکر از تــالش مدیریــت و 
کشــور را درخــود جــای  کل  اینکــه اســتان اصفهــان، یــک دهــم جمعیــت 
داده، حــدود یــک ششــم شــهدا دوران دفــاع مقــدس و بیشــتر از یــک 
کشــور مربــوط بــه ایــن اســتان اســت؛ همچنیــن  ســوم تولیــدات صنعتــی 
بــا توجــه بــه اینکــه اصفهــان شــهر نفت خیــز نیســت، امــا یــک ســوم 
فرآورده هــای نفتــی در اســتان پاالیــش و توزیــع می شــود؛ ضمــن اینکــه 
کشــور اســت و از لحــاظ  اســتان اصفهــان دومیــن اســتان آمــوزش عالــی 
تعــداد دانشــگاه ها و دانشــجو بالــغ بــر 840 هــزار دانــش آمــوز در محدوده 
تحصیــل  بــه  مشــغول  اســتان  ایــن  در  وســیعی  بســیار  جغرافیایــی 
کــه بــا ایــن توانمنــدی در اســتان، تعامــل هرچه بیشــتر دانش  می باشــند 
بــا صنعــت در ایــن اســتان بــه پیشــرفت و شــکوفایی هرچــه بیشــتر کشــور 
می انجامــد. همچنیــن در ادامــه ایــن همایــش معاونــان وزیــر آمــوزش و 
پــرورش در ســخنانی ضمــن تقدیــر از شــرکت فــوالد مبارکــه در میزبانــی 
ایــن همایــش، رویکردهــای شــرکت در توجــه ویــژه در مســئولیت های 
دانســتند. شــرکت ها  ســایر  توســط  الگوبــرداری  قابــل  را   اجتماعــی 

  تدوین استراتژی و اهداف شرکت فوالد مبارکه در سال 95
همایــش تدویــن اســتراتژی و اهــداف شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا 

حضــور مدیــر عامــل و مدیــران شــرکت، در روز ســه شــنبه، 13 بهمــن 
دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل  ایــن همایــش  در  برگــزار شــد.  مــاه 94 
فــوالد مبارکــه، ضمــن تبریــک دهــه فجــر و پیــروزی انقــالب اســالمی از 
بــا  کــه در شــرایط بحرانــی صنعــت فــوالد  مدیــران وکارکنــان شــرکت 
کــرد.  ــی و همــکاری مســایل را مدیریــت نمودنــد، تقدیــر وتشــکر  همدل
گــروه فــوالد  کــرد: یکــی از تفاوت هــای اصلــی  دکتــر ســبحانی تصریــح 
مبارکــه بــا ســایر رقبــا، داشــتن نیــروی انســانی خــالق و توســعه یافتــه 
ــان در  کارکن ــه  کلی ــا  ــد تدابیــری اتخــاذ شــود ت ــزود: بای اســت. ایشــان اف
تمامی ســطوح در پیشــبرد اهــداف و اســتراتژی شــرکت مشــارکت داشــته 
باشــند. وی ضمــن اشــاره بــه اهــداف شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
کار در ســال آینــده پرداخــت  کســب و  در ســال 95 بــه تبییــن شــرایط 
و افــزود: بــا برنامه ریــزی دقیــق و منســجم، شــرکت می توانــد آمادگــی 
الزم را بــا شــرایط پیــش رو در حوزه هــای تاثیرگــذار ماننــد ســنگ آهــن، 
انــرژی، قیمــت ارز و ســایر عوامــل داشــته باشــد تــا بتوانــد ســهم 50 
ــا  کنــد. دکتــر ســبحانی ب کشــور حفــظ  درصــدی خــود را در تولیــد فــوالد 
اشــاره بــه شــرایط موجــود، توجــه ویــژه بــه مدیریــت هزینه هــای مربــوط 
ح وتوســعه، خدمــات پیمانــکاران و ســایر هزینه هــای  بــه خریــد، طــر

شــرکت را خواســتار شــد و افــزود: بایــد از تمامی امکانــات و تجهیــزات 
کــرد. در ابتــدای ایــن همایــش فــرزاد  کثــر اســتفاده و بهــره وری را  حدا
انجــام  اقدامــات  از  مبســوطی  گــزارش  تکنولــوژی،  معــاون  ارزانــی، 
را  شــرکت   95 ســال  اســتراتژی های  و  اهــداف  تدویــن  روش  و  شــده 
گزارشــی در  ــان و مدیــران مربوطــه،  ــرد و ســپس از ســوی معاون ک ــه  ارای
کشــور وهمچنیــن چالش هــای پیــش رو و  کســب وکار  تحلیــل فضــای 
ــی ــروش و بازاریاب ــی، ف ــادی و مال ــای اقتص ــای آن در حوزه ه  فرصت ه
  تولیــد وپشــتیبانی، تأمیــن، توســعه و اجــرای پروژه هــا، منابــع انســانی
مســئولیت های اجتماعــی و تکنولــوژی ارایــه شــد و اهــداف و اســتراتژی 
فــوالد مبارکــه اصفهــان در ســال 95 در بخش هــای مختلــف بــا حضــور 

گرفــت. کلیــه مدیــران مــورد نقــد و بررســی وتصویــب قــرار 

کوره های قوس الکتریکی   ارتقای سیستم سطح 2 
ارتقــای  از  فوالدســازی  ناحیــه  دقیــق  ابــزار  و  اتوماســیون  کارشــناس 
بــا  گفــت:  الکتریکــی خبــر داد و  قــوس  کوره هــای  سیســتم ســطح 2 
 ایــن ارتقــای سیســتم، ضمــن بــر طــرف شــدن بســیاری از مشــکالت
فرشــاد  آمــد.  دســت  بــه  توجهــی  شــایان  اقتصــادی  صرفه جویــی 
کوره هــای   2 ســطح  سیســتم  ارتقــای  افــزود:  رابطــه  ایــن  در  امینــی 
قــوس الکتریکــی مزایایــی از قبیــل امــکان اســتفاده از تمــام ظرفیــت 
برطــرف  سیســتم ها،  ســرعت  و  کارایــی  افزایــش  ســخت افزاری، 
شــدن برخــی مشــکالت متــداول و همچنیــن ایجــاد شــرایط مناســب 
کاهــش هزینــه تامیــن قطعــات  بــرای اســتفاده از ســرورهای جدیــد و 
یدکــی را بــه همــراه داشــت. وی در توضیــح بیشــتر اهمیــت ارتقــای 
پیشــرفت های  بــه  عنایــت  بــا  داشــت:  اظهــار  سیســتم ها  ایــن 
شــگرف ســال های اخیــر در زمینــه نــرم افــزاری و سیســتم عامل هــا و 
 64 سیســتم های  ســمت  بــه  حرکــت  و  کامپیوتــری  ســخت افزارهای 
کارایــی بیشــتر ایــن سیســتم ها، یکــی از دغدغه هــا  بیتــی و امکانــات و 
و مشــکالت متــداول، همــگام ســازی نــرم افــزار و ســخت افــزار موجــود 
و  افزارهــا  نــرم  برخــی  کــه  ای  گونــه  بــه  تحــوالت می باشــد؛  ایــن  بــا 
افــزار جدیــد قابــل اجــرا نیســت و  بــر روی ســخت  سیســتم عامل هــا 
ج از رده شــدن  ــر خــار تهیــه قطعــات یدکــی ســخت افــزار قبلــی عــالوه ب
آن هــا معمــوال بــا هزینــه بیشــتری نســبت بــه ســخت افــزار جدیــد همــراه 
کوره هــای  کنــون سیســتم های ســطح 2  ــادآور شــد: هــم ا اســت. وی ی
کــه وظیفــه دریافــت و نمایــش و جمــع آوری و ارســال  قــوس الکتریکــی 
کامــل  کنتــرل  وهمچنیــن  اتوماســیون  دیگــر  ســطوح  بــه  اطالعــات 
فرآینــد در حالــت اتوماتیــک را دارنــد، بــر پایــه سیســتم عامــل وینــدوز 
بــه دالیــل فــوق و در برخــی مــوارد عــدم  کــه  ســرور 32 بیتــی اســت 
 امــکان نصــب سیســتم عامــل 32 بیــت در ســخت افزارهــای جدیــد
و  بیــت ضــروری  بــه 64  بیــت  از 32  ارتقــای سیســتم های ســطح 2 
گرفــت؛ بــا درخواســت از شــرکت مربوطــه و بــرآورد  کار قــرار  در دســتور 
هزینــه در حــدود یکصــد هــزار یــورو تصمیــم بــه رفــع ایــن مشــکل بــا 
گردیــد و پــس از نصــب ایــن  کارشناســان قســمت  توجــه بــه تجــارب 
سیســتم ها، نــرم افزارهــای اختصاصــی ســطح 2، نصــب و رفــع اشــکال 
و صحــت اجــرای برنامه هــا بــر روی سیســتم عامــل جدیــد تســت شــد. 
کارشــناس اتوماســیون و ابــزار دقیــق ناحیــه فوالدســازی افــزود:  ایــن 
نیــز  مجــازی  ماشــین های  ماننــد  جدیــد  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده 
کــه در صــورت موفقیــت و تاییــد نهایــی  درحــال بررســی و تســت اســت 
کاهــش هزینه هــای ســخت افــزاری اجــرا خواهــد شــد. ایشــان در  جهــت 
پایــان از واحدهــای دفتــر فنــی تولیــد و اتوماســیون و ابــزار دقیــق ناحیــه 
کــه در اجــرای ایــن پــروژه همــکاری الزم را داشــتند، تقدیــر  فوالدســازی 

کــرد. و تشــکر 

کشور: رییس سازمان محیط زیست 
اقدام های محیط زیستی فوالد مبارکه برای دیگر شرکت ها الگو باشد

28 بهمن تا 1 اسفند ماه برپا می شود؛
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو در اصفهان



کشاورزی خبر داد: معاون وزیر 

کشاورزی از آب   سهم 
کمتر از 60 درصد است   

مســدود  از  کشــاورزی،  وزیــر  ک  خــا و  آب  معــاون   
شــدن چاه هــای غیرمجــاز در برنامــه ششــم توســعه 
آب  از  کشــاورزی  بخــش  ســهم  گفــت:  و  داد  خبــر 
کنتــرل  بــرای  و  اســت  از 60 درصــد  کمتــر  مصرفــی، 
آب مصرفــی در ایــن بخــش، ضمــن تحویــل حجمــی 
بــه صــورت  آن  بــر  نظــارت  و  بایــد مانیتورینــگ   آب 
کشــاورزی و نیــرو  مشــترک از ســوی وزارتخانه هــای 
کشــاورزان اجحــاف نشــود. انجــام شــود تــا در حــق 
در  کبــری  ا علی مــراد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
مناســبت  بــه  کــه  یکشــنبه  روز  خبــری  نشســت 
اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  هفتمیــن  و  ســی  
گذشــته، بالــغ بــر  کــرد: در دولــت    برگــزار شــد، اظهــار 
کــه  کشــور حفــر شــد  200 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در 
کــه مجــاز بودنــد و بیــش از حق آبــه خــود  چاه هایــی 
غیرمجــاز  چاه هــای  کنارشــان  در  نکردنــد،  مصــرف 
ــر ســهم آن هــا، بیــش از حــد یــک چــاه مجــاز  عــاوه ب
کــه  کردنــد  برداشــت  زیرزمینــی  آب  ســفره های  از 
اســت  گذشــته  در  کارآمــد  نا مدیریــت  نشــان دهنده 
بحــران  آمــدن  وجــود  بــه  ســبب  عوامــل  همیــن  و 
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  کشــور شــده اســت. وی  آب در 
بیــان منفــی ســفره های آب زیرزمینــی حــدود شــش 
گفــت: در قالــب  میلیــارد متــر مکعــب در ســال اســت، 
همــکاری  بــا  درصددیــم  توســعه،  ششــم  برنامــه 
 وزارت نیــرو، صــدا و ســیما، قــوه مقننــه، قــوه قضاییــه
برنامــه  قالــب  در  رســانه ها  دیگــر  و  ســیما  و  صــدا 
کنیــم  مســدود  را  غیرمجــاز  چاه هــای  زمان بنــدی 
را  مجــاز  چاه هــای  از  غیرمجــاز  برداشــت  جلــوی  و 
کشــاورزی  ک وزیــر جهــاد  بگیریــم. معــاون آب و خــا
روش هــای  بهبــود  طریــق  از  درصددیــم  داد:  ادامــه 
بخــش  در  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی  آبیــاری، 
در  آب  مکعــب  متــر  میلیــارد   11  ،... و  کشــاورزی 
کنیــم و بــه نظــر  برنامــه ششــم توســعه صرفه جویــی 
در  آبــی  منابــع  مدیریــت  اســت  قــرار  گــر  ا می رســد 
گیــرد، بایــد مانیتورینــگ  کشــاورزی صــورت  بخــش 
کشــاورزی بــه صــورت مشــترک توســط  آب مصرفــی 
انجــام  نیــرو  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارتخانه هــای 
ــرار اســت چاهــی مســدود  ــر ق گ ــه ا ک ــه ای  شــود؛ به گون
یــا نصــب شــود یــا اینکــه حق آبــه آن شــارژ شــود، بایــد 
گیــرد تــا بتــوان  کشــاورزی صــورت  بــا نظــارت جهــاد 
کــرد. کنتــرل  حجــم آب مصرفــی در ایــن بخــش را 
  خــط قرمــز دولــت و نظــام، آب و مســایل آن 

اســت
کیــد بــر اینکــه خــط قرمــز امروز دولــت و نظام،  وی بــا تا
کــه  کــرد:  جالــب اســت  آب و مســائل آن اســت، اظهــار 
بخــش  در  مصرفــی  آب  ســهم  نیــرو  وزارت  ســال ها 
اعــام  مکعــب  متــر  میلیــارد   90 حــدود  را  کشــاورزی 
کــه براســاس اعــام ایــن وزارتخانــه  می کنــد؛ در حالــی 
بــارش بــاران 18 درصــد و میــزان روان آب هــا 49 درصد 
کاهــش یافتــه اســت؛ امــا ســهم  طــی ســال های اخیــر 
کشــاورزی تغییــری نمی کنــد. آب مصرفــی در بخــش 
ــر از  کمت کشــاورزی از آب مصرفــی    ســهم بخــش 

60 درصد
نیــرو وزارت  اعــام  علی رغــم  کبــری،  ا گفتــه   بــه 
کمتــر  کشــور  کشــاورزی از آب مصرفــی  ســهم بخــش 
ــرو  ــران وزارت نی ــیاری از مدی ــت و بس ــد اس از 60 درص
کشــور مشــکل  کــه در  بــر ایــن عقیــده هســتند؛ چــرا 
کــه 25 درصــد از عرصه هــای  کم آبیــاری وجــود دارد 
کشــاورزی و تولیــدات ایــن بخــش را شــامل می شــود 
پســته های  ماننــد  باغ هــا  برخــی  در  مشــکل  ایــن  و 

کرمــان تــا 50 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 کاندیداهای انتخاباتی 
 از دادن قول هایی خارج 

کنند از حوزه فعالیتشان پرهیز 
کار  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
بــر  نظــارت  و  قانــون  تصویــب  مجلــس  نماینــدگان 
نبایــد  انتخابــات  نامزدهــای  و  اســت  قانــون  اجــرای 
فعالیت شــان  حــوزه  در  کــه  بدهنــد  قول هایــی 
کیمیــای وطــن، قاســم ســلیمانی  گــزارش  نیســت. بــه 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اداری  شــورای  در  دشــتکی 
امیــدوارم  کــرد:  اظهــار  فجــر  دهــه  تبریــک  ضمــن 
 همــه متعهــد بــه راه، مســیر و ســیره امــام راحــل )ره(

انقــاب  رهبــری معظــم  و  انقــاب  گرانقــدر  شــهدای 
اســامی ایران باشــیم. وی با اشــاره به اینکه دهه فجر 
یــادآور رشــادت های امــام و مــردم انقابــی ایــران اســت، 
گفــت: ملــت ایــران طــی 15 ســال مبارزه توانســتند نظام 
کننــد و نظامی برپایــه جمهوریــت و  ســلطه را ســرنگون 
کــه شعارشــان اســتقال،  کار بیاورنــد  اســامیت را بــر ســر 
آزادی و جمهــوری اســامی  بــود. ایــن مســئول بــا بیــان 
ع،  کنــون هــم رای مــردم و هــم نظــارت شــر اینکــه مــا ا
کــرد: بــا پیــروزی  دیــن و فرهنــگ را داریــم، خاطرنشــان 
کــه  انقــاب اســامی ایران، حکومتــی بــه وجــود آمــد 

هــم انســانیت و هــم رای مــردم را توامــان دارد.
اســامی  ایــران  جمهــوری  نظــام  افــزود:  ســلیمانی 
تحریم هــای  وجــود  بــا  گذشــته،  ســال   37 طــی 
حکومت هــای  کارشــکنی های  و  نظامــی  اســتکبار 
نظــر  از  بســیاری  دســتاوردهای  منطقــه   مرتجــع 

سیاسی، اجتماعی، عمرانی و... داشته است.  
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن اســتان نیــز تحــوالت 
گرفتــه اســت  گذشــته صــورت  خوبــی طــی 37 ســال 
ایــن  عمرانــی  پروژه هــای  از  قســمتی  کــرد:  تصریــح 
گذشــته بــوده و تعــدادی نیــز  اســتان، طــی دو ســال 
کــه از همــه تشــکر  مربــوط بــه دولت هــای قبــل اســت 
کــه نقشــی در توســعه چهارمحــال و  می کنیــم؛ چــرا 

داشــته اند. بختیــاری 

اخبار کوتاه 

در پی موافقت شورای نگهبان 

کاهش تعداد اعضای شوراها 
قطعی شد 

 

بــا  معــاون اجرایــی و اداری شــورای عالــی اســتان ها 
کاهــش تعــداد  اشــاره بــه اینکــه شــورای نگهبــان بــه 
کیــد  تا اســت،  نکــرده  وارد  ایــرادی  شــوراها  اعضــای 
اعضــای  تعــداد  کاهــش  بــا  نگهبــان  شــورای  کــرد: 
روشناســی  منصــور  اســت.  کــرده  موافقــت  شــوراها 
»اصــاح  ح  طــر بررســی  در  نگهبــان  شــورای  گفــت: 
شــوراهای  انتخابــات  و  تشــکیل  قانــون  از  مــواردی 
را  مــواردی  مجلــس  مصوبــه  دربــاره  روســتا«  و  شــهر 
کــرد و برخــی را نیــز  ع تلقــی  خــاف قانــون اساســی و شــر
کــرده اســت؛ متاســفانه  ع اعــام  موافــق قانــون و شــر
نگهبــان  شــورای  نظریــه  تفســیر  در  میــان  ایــن  در 
کــردن  کــه خروجــی آن رد  خ داده اســت  اشــتباهی ر
کــه  کل مصوبــه مجلــس دربــاره شوراهاســت؛ در حالــی 
ــان در  ــورای نگهب ــه ش ک ــت  ــن اس ــوع ای ــت موض واقعی
ح اصــاح مذکــور برخــی  نظریــه خــود درخصــوص طــر
کــرده  ع و قانــون اساســی تلقــی  از مــوارد را مغایــر بــا شــر
 و درخصــوص برخــی دیگــر اظهارنظــر نکــرده اســت.
کــه شــورای نگهبــان دربــاره آن  وی افــزود: مــواردی 
نظــری ندهــد، مــورد تاییــد ایــن شوراســت و پــس از طی 
مراحــل تبدیــل بــه قانــون خواهــد شــد و الزم االجراســت 
شوراهاســت.  اعضــای  تعــداد  کاهــش  آن  نمونــه  و 
شــورای نگهبــان تنهــا بــه 4 مــورد از مصوبــه مجلــس 
ایــراد گرفتــه و بــه موضــوع کاهــش تعــداد اعضــا ایرادی 
کاهــش تعــداد  نگرفتــه اســت؛ لــذا ایــن اصاحیــه یعنــی 
قانونــی  مراحــل  طــی  از  پــس  و  بعــد  دوره  در  اعضــا 
کــرد: بی تردیــد چنیــن  کیــد  الزم االجراست.روشناســی تا
کاری موجــب تضعیــف جایــگاه شــوراها خواهــد بــود؛ 
مدیریــت  می شــود  چطــور  عضــو   15 بــا  مثــال  بــرای 
شــهری ماننــد تهــران را پیــش بــرد و بــر آن نظــارت کرد. 
کــرد تــا راهــکار مناســب را  بایــد در ایــن خصــوص تفکــر 
کــرد؛ امــا در حــال حاضــر تا شــش مــاه نمی تــوان در  پیــدا 

کــرد. ح  ــی ایــن موضــوع را مطــر شــورای عال
 وی ادامــه داد: ایــن پیشــنهاد بــه صــورت خــام توســط 
ح شــد و حــال  اعضــای مجلــس شــورای اســامی مطر
توســط شــورای نگهبــان نیــز تاییــد شــده اســت و بایــد 
راهــکار مناســبی پیش بینــی و ســپس اقــدام شــود. ایســنا

هفتمین نمایشگاه »یار مهربان« 
در اصفهان برپا می شود 

هفتمیــن نمایشــگاه یــار مهربــان از شــنبه ۲۴ بهمن مــاه 
بــه مــدت یــک هفتــه در ارگ جهان نمــای اصفهــان 
کیمیــای وطــن، مســعود  گــزارش  بــه  برپــا می شــود. 
ــگاه  ــن نمایش ــری هفتمی ــت خب ــرد در نشس مهدویان ف
اصفهــان شــهرداری  داشــت:  اظهــار  مهربــان   یــار 
از  حمایــت  و  تســهیل  بــرای  را  خدماتــی  همــواره 
دانش آمــوزان انجــام داده اســت. وی بــا اشــاره بــه ارایــه 
دانش آمــوز  25هــزار  بــه  هوشــمند  الکترونیــک  کارت 
و  آمــوزش  میــان  خوبــی  تعامــات  افــزود:  اصفهانــی 
پــرورش و شــهرداری اصفهــان در حــال انجــام اســت 
و  کتابخانــه   25 کنــون  تا اصفهــان،  شــهرداری  کــه 
ــر امــور  ــاخته اســت. مدی ــه در مــدارس شــهر س نمازخان
اجتماعــی و مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: ایــن  بــا اشــاره بــه برپایــی نمایشــگاه یــار مهربــان 
ــوزش و  ــهرداری و آم ــل ش ــتای تعام ــگاه، در راس نمایش
ــا هــدف افزایــش ســرانه مطالعــه  پــرورش اصفهــان و ب
از شــنبه 24 بهمــن مــاه بــه مــدت یــک هفتــه در ارگ 
700میلیــون  افــزود:  وی  می شــود.  برپــا  نمــا  جهــان 
کتــاب بــرای نمایشــگاه یــار  تومــان در حــوزه ورزش و 
مهربــان هزینــه شــده و از نقــاط متمایــز برنامــه ایــن 
دوره نســبت بــه دوره هــای قبــل، اســتفاده از ناشــران و 
پیمانــکاران اصفهانــی در نمایشــگاه یــار مهربان اســت. 
شــهرداری  ورزشــی  فرهنگــی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
اصفهــان نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
ــت:  گف ــان  ــهرداری اصفه ــان ش ــازمان ورزش و جوان س
راه انــدازی پژوهشــکده ورزش شــهروندی، جمــع آوری 
تاریــخ ورزش اصفهــان و اســتعدادیابی ورزشــی کودکان 
جملــه  از  اصفهــان،  شــهر  محــات  در  نوجوانــان  و 
شــهرداری  جوانــان  و  ورزش  ســازمان  برنامه هــای 
افــزود: ســال  انصاری مهــر   اســت. مســعود  اصفهــان 
دانش آمــوزان  میــان  غربال گــری  پــروژه  گذشــته 
کــه دچــار چاقــی  نفــر  پنــج هــزار  و  انجــام  اصفهانــی 
ــرای آن هــا همایش هــا  ــه ب ک ــد، شناســایی شــدند  بودن
کمــک  و برنامه هایــی بــرای بهبــود فعالیــت و تغذیــه بــا 

کردیــم.  دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار 
وی بــا اشــاره بــه برپایی نمایشــگاه یار مهربــان، تصریح 
3ســطح  در  را  اصفهــان  شــهر  ســطح  مــدارس  کــرد: 
برخــوردار، نیمه برخــوردار و غیربرخــوردار تقســیم بندی 
کــه بــا هماهنگــی مســئوالن آمــوزش و پــرورش  کردیــم 
773مدرســه نیمه برخــوردار و غیربرخــوردار شناســایی 

و بــه نمایشــگاه یــار مهربــان دعــوت شــدند.

اخبار کوتاه 

ــام ا... ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ، اولیــن  ــا ای هم زمــان ب
جشــن از ســری جدیــد مراســم تجلیــل از دانش آمــوزان ممتــاز 
ذوب آهــن اصفهــان،  بــا حضــور مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل 
ایــن شــرکت،  تعــدادی از مســئوالن شهرســتان لنجــان و جمعــی 
از معاونــان ، مشــاوران و مدیــران و حــدود 900 دانش آموز مقاطع 
ــر اســاس اطاعــات  تحصیلــی دبیرســتان و پیــش دانشــگاهی ب
ثبــت نامــی  ســال تحصیلــی 93-92  بــه همــراه خانــواده )بیــش 
ــال  ــاه س ــن م ــرکت(،  15 بهم ــزرگ ش ــواده ب ــو از خان از 3200 عض
جــاری در ســال نبــرد ورزشــگاه بــزرگ  فوالدشــهر برگــزار شــد. 
مهنــدس صادقــی طــی ســخنانی در ایــن جشــن ضمــن تبریــک 
فــرا رســیدن دهــه مبــارک فجــر و تبریــک بــه دانــش آمــوزان ممتــاز 
کرده انــد ، از  کــه در عرصــه دانــش افتخــار آفرینــی  ذوب آهنــی 
کــرد و  آغــاز دوبــاره جشــن  های دانش آمــوزی ابــراز خوشــحالی 
گفــت: برگــزاری ایــن مراســم کــه موجب نشــاط ســازمانی و ارتباط 
و تعامــل خانــواده کارکنــان بــا ســازمان می شــود، همــواره از اصول 
کاری مــن بــوده و خواهــد بــود؛ لــذا بــا وجــود مشــکات اقتصــادی 
گونــه  ایــن   ، دارد  وجــود  آهــن  ذوب  و  فــوالد  صنعــت  در  کــه 
کیــد دارم.  ــر اجــرای آن تا فعالیت  هــا را وظیفــه خــود دانســته و ب
کــه امــروز در  وی افــزود : وجــود مشــکات اقتصــادی و مالــی 
ــا  کام ــم  ــن ه ــتیم و در ذوب آه ــه هس ــا آن مواج ــور ب کش ــطح  س
نمــود دارد، قابــل انــکار نیســت و همــه بایــد ایــن مهــم را حــس 

کــه امــروز در شــرایط مقاومــت اقتصــادی بــه ســر می بریــم  کنیــم 
ــد اتحــاد و  ــرای حــل ایــن مشــکات نیازمن ــش از همیشــه ب و بی

همدلــی هســتیم .
مدیــر عامــل شــرکت یــادآور شــد : هرچنــد امــروز در اوج تنگنــا 
ــت  ــذر اس گ ــال  ــادی در ح ــخت اقتص ــرایط س ــا ش ــم، ام ــرار داری ق
کشــور  ــه رشــد اقتصــادی در  و شــاهد نشــانه  هایی از حرکــت رو ب
کــه در  و همچنیــن  صنعــت فــوالد هســتیم و بســیاری معتقدنــد 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــادی آغ ــق اقتص ــده رون ــال آین ــه دوم س نیم
کنــون ماه  هــا و هفته  هــای ســختی را ســپری  وی افــزود : هــم ا
می کنیــم؛ امــا ایــن ســختی  ها نبایــد مانــع انجــام وظایــف شــود؛ 
لــذا ایــن جشــن و برنامه  هایــی از ایــن دســت، بــا وجــود مشـــکات 
نقدینـــگی برگــزار می شــود کــه فشـــار بســیاری بر دســـت انــدرکاران 
مــی آورد و بایــد از همــه آن هــا کــه ایــن مراســم را بــا همــت و تــاش 

کنــم. کردنــد، قدردانــی  کم تریــن هزینــه برگــزار  خــود و بــا 
خانــواده  بــرای  را  برنامه  هــا  ایــن  تــداوم  صادقــی،   مهنــدس 
گفــت: تمــام تــاش خــود را  ذوب  آهــن بســیار مهــم دانســت و 
و  تفریحــی  فرهنگــی،  برنامه  هــای  برگــزاری  بــا  کــه  می کنیــم 
جمعــی، فضایــی آرامش بخــش ایجــاد کنیم و فضــای خانوادگی 
گذشــته نیــز در ایــن شــرکت وجــود داشــت، دوبــاره احیــا  کــه در  را 
کنیــم . مدیــر عامــل شــرکت، ضمــن آروزی تــداوم موفقیت  هــا در 
مراتــب باالتــر بــرای دانــش آمــوزان ممتــاز شــرکت  و حضــور موفــق 

گفــت: خوشــبختانه  کشــور   آن هــا در عرصــه صنعــت و اقتصــاد 
همــه مــا ایرانی  هــا روحیــه دیــن داری و ایمــان وهمچنیــن غیــرت 
ــد ایــن  ــز نمی توانن ــم و دشــمنان هرگ و شــجاعت را در خــود داری
روحیــه را از بیــن ببرنــد. بــر همیــن اســاس امیــدوارم دانش آموزان 
کشــور هســتند، بــا تکیــه بــر فرهنــگ  کــه آینده ســازان  ممتــاز 
را  عزیــز  ایــران  بیشــتر  ســربلندی  موجبــات  اســامی ،   ایرانــی 

فراهم سازند. 
کرامــت انســانی  جشــن  های دانــش آمــوزی، نمــاد توجــه بــه 

اســت
عامــل  مدیــر  فرهنگی اجتماعــی  مشــاور  علمــداری،  مهنــدس 

شــرکت بــه عنــوان دیگــر ســخنران این مراســم  گفت: تاشــگران 
ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی، همــواره خواســتار برگــزاری دوباره 
فرهنگــی مســئوالن  لــذا  بودنــد؛  آمــوزی  دانــش   جشــن  های 
علی رغــم  خــود،  رســالت  و  وظیفــه  مطابــق  نیــز  آهــن  ذوب 
کردنــد تــا ارزش  مشــکات اقتصــادی  ایــن جشــن را دوبــاره برپــا 
کــه وجــه تمایــز انســانیت اســت، پــاس داشــته  دانــش و معرفــت 

ــود . ش
و  آهــن   ذوب  ممتــاز  آمــوزان  دانــش  بــه  تبریــک  ضمــن  وی 
باالتــر تحصیلــی  مقاطــع  در  آن هــا  بــرای  موفقیــت   آرزوی 
عرصه  هــای  در  کشــور،  آینده ســازان  شــما  امیــدوارم  گفــت: 
آموخته ایــد کــه  را  علمــی   و  کنیــد   علمــی  افتخارآفریـــنی 
بــه خوبــی  نهادینــه ســازید و بــه مرحلــه اجــرا درآوریــد تــا رســالت 

انســانی انجــام شــده باشــد.   
کیــد بر نتایج فرهنگی  مشــاور فرهنگی اجتماعــی مدیــر عامل با تا
گفت : قطعا برنامه  های فرهنگی  گونه جشــن  ها   و معنوی این 
کــه نمــاد توجــه بــه  مختلــف از جملــه جشــن  های دانــش آمــوزی 
کرامــت انســانی اســت،  تــداوم خواهــد داشــت و تــاش می کنیــم 
ســربازی  هم زبانــی،  و  همدلــی  تعامــل،  فرهنــگ،  عرصــه  در 
بــرای مقــام معظــم رهبــری باشــیم و همچنیــن ارتبــاط بیــن 
 ســازمان و خانــواده بــزرگ ذوب آهــن اصفهــان را بیــش از گذشــته 

توسعه دهیم.

گرفت:  کم نظیر و در ایام ا... سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت  همراه با استقبال 

شورونشاطخانوادهبزرگذوبآهنباآغازدوبارهجشنهایدانشآموزی

ح  مدیــر منطقــه 4 شــهرداری اصفهــان گفــت: اجرایی شــدن طر
کــرده که شــهرداری  برون ســپاری اســتعامات شــهرداری کمــك 
کنــد تــا مــردم رضایــت بیشــتری از  وظایفــش را بــه خوبــی اجــرا 

ح هــا و برنامه هــا داشــته باشــند. طر
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
ــه  ــا اشــاره ب ــدا ب شــهرداری اصفهــان، محمــد هوی
برون ســپاری اســتعامات شــهرداری اصفهــان بــه 
ح در  کــرد: ایــن طــر دفاتــر خدمــات شــهری اظهــار 
حــال حاضــر در شــرایط مطلوبــی قــرار دارد و در دو 
کــه اجــرا شــده، توانســته بــه چابك ســازی و  ماهــی 

کنــد. کمــك  الغــر شــدن سیســتم 
ــی  ــالت اصل ــته رس ــی توانس ــه خوب ح ب ــر ــن ط ــه داد: ای وی ادام
کنــد و ناهمگونی هــای موجــود را از بیــن  شــهرداری ها را اجــرا 
کــه بایــد بــه  ح آن گونــه  ببــرد؛ متاســفانه منتقــدان ایــن طــر
ح اعتقــاد نداشــتند و همیــن مســئله نیــز ســبب ایجــاد  ایــن طــر

مشــکاتی شــد.

ح  کــرد: ایــن طــر مدیــر منطقــه 4 شــهرداری اصفهــان بیــان 
نقــش بســزایی در ایجــاد ســامت اداری شــهر دارد و بــه تضمین 

کمــك می کنــد. ســامت اداری دســتگاه 
برون ســپاری ایــن  شــدن  اجرایــی  از  پــس  افــزود:   وی 
اصلــی  کارهــای  بــه  می تواننــد  شــهرداری ها 
خــود بپردازنــد و مشــکات خــود را حــل و فصــل 
کننــد و در امــر نظــارت و ارایــه پایــان ســاخت بــه 

مــردم فعالیــت بیشــتری انجــام دهنــد.
کار بخش هــای  ح  کــرد: ایــن طــر کیــد  هویــدا تا
جــدا  شــهرداری  از  را  بانك هــا  ماننــد  دیگــر 
ــش  ــهرداری وظایف ــه ش ک ــرده  ک ــك  کم ــرده و  ک
ح هــا و  کنــد تــا مــردم رضایــت بیشــتری از طر را بــه خوبــی اجــرا 

باشــند. برنامه هــا داشــته 
کار دیگــران را انجــام  کــرد: پیــش از ایــن مــا بایــد  وی اضافــه 
بــه  ح تنهــا  ایــن طــر بــا اجرایــی شــدن  امــا حــاال  می دادیــم؛ 

می پردازیــم. شــهرداری ها  در  خــود  وظایــف 

در دهــه مبــارک فجــر، پــروژه آبرســانی بــه 9 روســتای 
بــه  رســید.  بهره بــرداری  بــه  اردســتان  شهرســتان 
فاضــاب  و  آب  عمومــی  شــرکت  روابــط  گــزارش 
آبرســانی  پــروژه  اصفهــان،  اســتان  روســتایی 

آبــاد  اســام  روســتای   9 مجتمــع  بــه 
ششــمین  صبــح  اردســتان،  شهرســتان 
معــاون  حضــور  بــا  فجــر،  دهــه   روز  
عمرانــی اســتانداری اصفهــان، فرمانــدار 
و جمعــی از مســئوالن شهرســتان افتتــاح 
بخشــایش،  شد.مســعود  بهره بــرداری  و 
روســتایی  فاضــاب  و  آب  امــور  مدیــر 
خصــوص  ایــن  در  اردســتان  شهرســتان 

دلیــل  بــه  پــروژه،  ایــن  اجــرای  از  قبــل  گفــت: 
کیفیــت آب،  آبرســانی بــه 1500 نفر  نامطلــوب بــودن 
از روســتاییان بــه  صــورت ســیار صــورت می گرفــت  
کارســخت و طاقــت فرســایی بــود. وی هــدف از  کــه 

اجــرای پــروژه آبرســانی مجتمــع 9 روســتا را تامیــن 
آب شــرب بهداشــتی و ســالم بــرای روســتاییان عزیــز 
کــرد و افــزود:  بــا بهره بــرداری از ایــن پــروژه،  عنــوان 
 آبرســانی ســیار بــه روســتاییان اســام آبــاد، احمدآبــاد 
مهــدی،  گلســتان  محمــد،  گلــزار 
ســهامیه،  ســیدآباد،  آبــاد،  حســین 
امیدیــه و دشــت آزادگان شهرســتان 
مســعود  شــد.  قطــع  اردســتان 
عمــق   بــه  چــاه  حفــر  بخشــایش  
کیلومتــر خــط  204 متــر، احــداث 19 
ســاخت  و  توزیــع  شــبکه  و  انتقــال 
را   مکعبــی  متــر   200 ذخیــره  مخــزن 
گرفتــه در ایــن پــروژه نــام بــرد  از اقدامــات صــورت 
بــر 13000 میلیــون  ریــال از  و اظهــار داشــت: بالــغ 
آن  از  بهره بــرداری  بــرای  ملــی  اعتبــارات  محــل 

اســت. شــده  هزینــه 

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان:بهره مندی 1500 نفر از روستاییان اردستان از آب شرب سالم و بهداشتی

برون سپاری استعالمات شهرداری رضایت مردم را به همراه دارد

4در شـهـــر حتما بخوانید!دوشنبه  19 بهمن ماه 139۴
اقتصاد تعاونی،  زیرساخت اقتصادمقاومتی است  ـــمـــاره 88 ســـــال دوم        ݡسݒ

بین الملــی  همایــش  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
ــر  ــا دفت گفــت: توافــق نامــه ای را ب تاالب هــا در اصفهــان 
آن  اســاس  بــر  کــه  کردیــم   امضــا  رامســر  کنوانســیون 
ــرای احیــای تــاالب  کارشناســی ب کمک هــای  توانســتیم 
کنیــم؛ زیــرا اعتقــاد  گاوخونــی را بــه ســمت اســتان ســرازیر 
بــه  منــوط  زاینــده رود،  آبریــز  حوضــه  احیــای  داریــم 

احیــای تــاالب اســت.
کیمیــای وطــن، رســول زرگرپــور در جلســه  گــزارش  بــه 
افتتــاح  بــا  هم زمــان  اصفهــان  اســتان  اداری  شــورای 
فجــر  دهــه  در  اصفهــان  کــرد:  اظهــار  ح  طــر  1375
کشــور  در  کــه  پروژه هایــی  تعــداد  لحــاظ  بــه  امســال 
کــه در آن 10 هــزار  افتتــاح شــد دومیــن اســتانی اســت 
واحــد مســکن مهــر را بــه بهره بــرداری رســاندیم و 151 

واحــد پایــگاه بهداشــتی در حاشــیه شــهر و روســتاها بــا 
بــا اشــاره  اعتبــار 780 میلیــارد ریــال افتتــاح شــد. وی 
اضافــه  اصفهــان  در  تاالب هــا  بین الملــی  همایــش  بــه 
رامســر  کنوانســیون  دفتــر  بــا  را  توافق نامــه ای  کــرد: 
ــای  کمک ه ــاس آن توانســتیم  ــر اس ــه ب ک ــم   کردی ــا  امض
گاوخونــی را بــه ســمت  کارشناســی بــرای احیــای تــاالب 
کنیــم؛ زیــرا اعتقــاد داریــم احیــای حوضــه  اســتان ســرازیر 

آبریــز زاینــده رود، منــوط بــه احیــای تــاالب اســت.
بــه  گفــت:   پاالیشــگاه اصفهــان  بــه  اشــاره  بــا  زرگرپــور 

اســتفاده   4 یــورو  بنزیــن  از  بایــد  هــوا،  آلودگــی  دلیــل 
ــوپر را  ــن س ــگاه بنزی ــل پاالیش ــن دلی ــه همی ــم؛ ب می کردی
ج وارد و بــه بنزینــی نزدیــک بــه یــورو 4 تبدیــل  از خــار
پاالیشــگاه  ایرانــی در  کارشناســان  امــروزه  امــا  می کــرد؛ 
کــه  کننــد  کاتالیســتی طراحــی  توانســتند بعــد از دو ســال 
کنیــم. کشــور  دیگــر نیــازی نباشــد بنزیــن ســوپر را وارد 
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه تولیــد بنزیــن یــورو 
لیتــر در روز  بــه 7 میلیــون  لیتــر در روز  از 2 میلیــون    4
رســیده اســت، ادامــه داد: از هفتــه آینــده بنزیــن یــورو 

شــد؛  خواهــد  اســتفاده  اســتان  بــزرگ  شــهرهای  در   4
گذشــته بــه دلیــل محدودیــت تنهــا  کــه در  در صورتــی 
شــهر اصفهــان از ایــن بنزیــن اســتفاده می کــرد. وی بــا 
کیلومتــر  ح راه آهــن حومــه اصفهــان و 150  اشــاره بــه طــر
انــرژی  اتــاف  در  کــه  صرفه جویــی  و  ریلــی  خطــوط 
میلیــارد  بــا منابــع 10  ح  افــزود: 138 طــر خواهــد شــد، 
یــورو آمــاده اســت تــا در شــرایط پســاتحریم در اســتان 
ــان در  ــتاندار اصفه ــم. اس کنی ــتفاده  ــرمایه گذاری و اس س
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــه وزی ــاب ب ــان خط پای
اینکــه  اســت؛  زیــاد  کــور  نقــاط  اصفهــان،  در  گفــت: 
تلفنمــان ســه بــار قطــع شــود، در شــأن اصفهــان نیســت؛ 
کــوری در شــهر  کنیــد تــا دیگــر نقطــه  امیــدوارم تــاش 

باشــیم.  نداشــته  زیبــای اصفهــان 

استاندار اصفهان:

احیای حوضه آبریز زاینده رود، منوط به احیای تاالب است

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــاه اجتماع کار و رف ــاون،  کل تع ــر   مدی
از  شــده،  تمــام  قیمــت  در  کار  نیــروی  ســهم  یــا  مــزد  ســهم  منطقی کــردن 
در  اســت  الزم  گفــت:  اســت،  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  عوامــل  مهم تریــن 
ایــن برنامــه ســهم َبری عادالنــه عوامــل تولیــد از ارزش افــزوده محقــق شــود.
کیمیــای وطــن، غامعلــی قــادری در همایــش تخصصــی »اقتصــاد  گــزارش  بــه 
کــه در اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار  کیــد بــر فضــای پســابرجام«  مقاومتــی بــا تا
رهبــر  کیــدات  تا براســاس  اقتصــاد مقاومتــی  اینکــه در حــوزه  بیــان  بــا  شــد، 
انقــاب بایــد در جهــت مردمی کــردن اقتصــاد بکوشــیم، اظهــار داشــت: یکــی 
کــه بــا  از عرصه هــای تجلــی و بــروز اقتصــاد مقاومتــی، بخــش تعــاون اســت 
کل اســتان ها مــورد توجــه قــرار  کار و اداره هــای  نــگاه قرآنــی در مجموعــه وزارت 
می گیــرد. وی افــزود: »اقتصــاد تعاونــی«، زیرســاخت اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ 
کــه ســبب می شــود فاصلــه  ســهم َبری عادالنــه عوامــل تولیــد از ارزش افــزوده 
فقــر و ثــروت برداشــته شــود و ســود بــه صــورت عادالنــه توزیــع شــود، در اقتصــاد 

کــرد. کــه بــرای اجرایی شــدن آن بایــد تــاش  ح شــده اســت  مقاومتــی مطــر

از  اصفهــان  اســتان  امــداد  مردمی کمیتــه  مشــارکت  های  توســعه  معــاون 
 رشــد 7 درصــدی پرداخــت صدقــه توســط مــردم نیکــوکار ایــن اســتان خبــر
امــام  امــداد  کمیتــه  اطاع رســانی  عمومــی و  روابــط  گــزارش  داد.بــه   
بــه  اشــاره  بــا  ســوادکوهی  بهــرام  اصفهــان،  اســتان  )ره(  خمینــی 
اســتان اصفهــان در  نیکــوکار  مــردم  گفــت:  ایــن حــوزه  10 ماهــه   عملکــرد 
میلیــون   679 و  میلیــارد   205 بــر  بالــغ  امســال،  گذشــته  ماهــه   10
پرداخــت  امــداد  کمیتــه  نیازمنــدان  بــه  نقــد  صــورت  بــه  صدقــه  ریــال 
میلیــون   453 بــر  بالــغ  مــدت  همیــن  در  کــرد:  اضافــه  کرده انــد.وی 
شــده  اهــدا  کمیتــه  ایــن  بــه  کاال  صــورت  مردمــی  بــه  کمک  هــای   ریــال 
اســت.معاون توســعه مشــارکت  های مردمــی  کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 
کاال از مــردم نیکــوکار  در ادامــه بــا اشــاره بــه دریافــت انفــاق بــه صــورت نقــد و 
ع بالــغ بــر 227 میلیــارد و 355 ریــال در قالــب  کــرد: در مجمــو اســتان تصریــح 
کاال از مــردم نیکــوکار اســتان دریافــت شــده  صدقــه و انفــاق بــه صــورت نقــد و 

 است.

کانتــری، قائــم مقــام معاونــت بهداشــتی وزارت بهداشــت  بــا حضــور ناصــر 
ــاد  ــز ســامت جامعــه ثامن الحجــج )ع( نوش آب درمــان و آمــوزش پزشــکی، مرک
کیمیــای وطــن، رییــس دانشــگاه  ــزارش  گ ــه  ــرداری رســید. ب ــه بهره ب ــه مرحل ب
جامعــه  ســامت  مرکــز  کــرد:  اظهــار  مراســم  ایــن  در  کاشــان  پزشــکی   علــوم 
ثامــن الحجــج نوش آبــاد، بــه همــت دانشــگاه و بــا مشــارکت 50 درصــدی خّیران 

ســامت در شــهر نوش آبــاد احــداث شــده اســت. 
ــع ایــن مجموعــه  ــر مرب ــای 1200 مت ــه زیربن ــاره ب ــا اش ــی ب محمــد حســین اعراب
کنــون بیــش از  16 میظیــارد ریــال بــرای  کــرد: بــرای افتتــاح ایــن مرکــز، تا بیــان 
ســاخت و تجهیــز ســاختمان هزینــه شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه عملیــات 
ــاد از ســال 90 آغــاز شــده  ــز ســامت جامعــه ثامــن الحجــج نوش آب ــی مرک عمران
گفــت: ایــن مرکــز شــامل واحدهــای تزریقــات و پانســمان، آزمایشــگاه  اســت، 
دندانپزشــکی خانــواده،  بهداشــت  حرفــه ای،  بهداشــت  محیــط،   بهداشــت 

فوریت های پزشکی و مبارزه با بیماری هاست.

کار و رفاه اجتماعی اصفهان:  کل تعاون،  مدیر 

اقتصاد تعاونی، زیرساخت اقتصاد مقاومتی است 
 رشد 7 درصدی پرداخت صدقه 

در استان اصفهان
 افتتاح مرکز سالمت 

جامعه ثامن الحجج نوش آباد 

شــورای  جلســه  در  واعظــی   محمــود  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
هــر  در  کــه  می شــویم  خوشــحال  گفــت:  اصفهــان  اســتان  اداری 
ایــن  و  اســتان هســتیم  ایــن  پیشــرفت  شــاهد  اصفهــان  بــه  خــود  ســفر 
اســت  دیــار  ایــن  مــردم  تاشــگر  روحیــه  دلیــل  بــه  عمدتــا  پیشــرفت 
ایــن گــواه  مقــدس  دفــاع  دوران  در  آن  مجروحــان  و  شــهدا  تعــداد   کــه 

روحیه است.
و  دانســت  نــوآوری  و  پیشــرفت  خاقیــت،  را  اصفهــان  ارتباطــات  وزیــر 
کردنــد؛ امــا بــا پایمــردی  گفــت: امســال مــردم کشــور ســال ســختی را ســپری 
ــه نتیجــه برســاند  کــرات را ب کــه مذا ــد  و مقاومــت بــه دولــت فرصــت دادن
کــرات دســتاوردهای بــا ارزشــی بــه همــراه داشــت  و خوشــبختانه ایــن مذا
و بنــده معتقــدم در مســایل بین الملــل بایــد دیــد ملــی داشــته باشــیم و 
از نگاه هــای جناحــی و حزبــی دوری کنیــم؛ زیــرا همــه این هــا دســتاورد 
از آن ســهم کشــور   حمایــت مقــام معظــم رهبــری اســت و همــه مــردم 

 دارند.

همچنیــن  و  نخبــه  و  مســتعد  نیــروی  را  اصفهــان  ظرفیــت  واعظــی 
مراجعــه ای  بــا  گفــت:  و  دانســت  آن  ارتباطــی  زیرســاخت های 
داشــتم،  اصفهــان  تحقیقاتــی  علمــی  و  شــهرک  بــه  امــروز  کــه 
دانش بنیــان فعالیت هــای  در  اصفهــان  زیــاد  پیشــرفت   متوجــه 

 شدم.
گفتــه وزیــر ارتباطــات، اصفهــان و توســعه آن همیشــه مــورد توجــه  بــه 
همیــن  بــه  اســت؛  شــهر  ایــن  بــودن  بین المللــی  آن  دلیــل  و  بــوده 
اصفهــان  بــه  دارد  تمایــل  می آیــد،  ایــران  بــه  کــه  هیئتــی  هــر  خاطــر 
بهــره فرصت هــا  ایــن  از  توانســته اند  هــم  اصفهانی هــا  و  کنــد   هم ســفر 

 ببرند.
کــور شــبکه همــراه در اصفهــان را نیــز مــورد انتقــاد  واعظــی وجــود نقــاط 
کــور  کــه در ســفر بعــدی ایــن نقــاط  گفــت: بایــد قــول بدهیــم  قــرارداد و 
ع  وجــود نداشــته باشــند و از اپراتورهــا درخواســت رســیدگی بــه ایــن موضــو

دارم. را 

وزیر ارتباطات:

در مسایل بین الملل، باید دید ملی داشته باشیم و از نگاه های جناحی و حزبی دوری کنیم



سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده 

فیلم ســینمایی »متولد 65«، اولین ســاخته مجید توکلی در 
بخــش نــگاه نــو ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فجــر حضور 
دارد. بــه گفتــه مجیــد توکلی، فیلــم »متولد 65« قصــه و ایده 
تــازه ای بــه دور از تکــرار و شــباهت بــه فیلم هــای دیگــر را 
روایــت می کنــد. قصه فیلم فضای اجتماعی-عاشــقانه دارد 
و درباره دختر و پســر دهه 60 اســت و عاشــقانه ها، مناســبات 
شــهری و اجتماعــی و روابــط انســان ها را بــه تصویر می کشــد. 
»متولــد 65« محصــول مرکــز گســترش ســینمای مســتند و 
 تجربــی اســت. مجیــد توکلــی فیلــم تلویزیونــی »زیــگ زاگ«
فیلم هــای مســتند »ســلطان«، »ســرو ســاعی« و »میــم مثــل 
کنــش  کوتــاه »دوئــل«، »پیتــوک«، »ترا ســمیرا« و فیلم هــای 
ــه  ــود ب ــی خ کارگردان ــه  کارنام ــد« را در  ــام ش ــت انج ــا موفقی ب

ثبــت رســانده اســت.
  بازیگران

هنگامــه حمیــدزاده، پــدرام شــریفی، مریم ســعادت، احســان 
کامــران ملکــی، مهتــاب ثروتــی  امانــی، علیرضــا اســتادی، 
الدن نــازی، مجیــد رضایــی و آنــا نعمتــی در ایــن فیلــم بــه 

ایفــای نقــش پرداخته انــد.
  درباره فیلم

مجیــد توکلــی دربــاره ایــده فیلمنامــه ایــن فیلــم دربــاره دهــه 
ــه مســئله نســل دهــه 60  ــد: »پرداختــن ب شــصتی ها می گوی

کوتاهــم  همیشــه بــرای مــن جــذاب بــود و در فیلم هــای 
هــم بــه ایــن مســئله پرداختــه ام. بــه نظــرم ایــن نســل، 
نســل عجیبــی هســتند و اتفقــات عجیبــی برایشــان افتــاده. 
کشــیدن بالتکلیفــی ایــن نســل در  بــه دنبــال بــه نمایــش 
مســایل اجتماعــی، مذهبــی و روابطشــان بــودم. البتــه هنــوز 
کار دارد و هنــوز می شــود  فکــر می کنــم نســل دهــه 60 جــای 
قصه هــای بیشــتری از ایــن نســل گفــت. انتخــاب هنگامــه 
حمیــد زاده و پــدرام شــریفی، انتخاب هــای درســتی بــرای 

کــه نخســتین فیلمــم  ایــن فیلــم بــود. شــانس زیــادی آوردم 
کننــده بــا ســابقه ای ماننــد محمدمهــدی عســگرپور   را تهیــه 
کننــده  بــر عهــده داشــت.« محمــد مهــدی عســگرپور، تهیــه 
هیــچ  فیلمنامــه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  »متولــد 65«  فیلــم 
 نشــانه ای را بــه او نمــی داد، می گویــد: احساســم از فیلمنامــه
کــه جــای خالــی اش در  کــم ادعــا بــود   متنــی بــی ادعــا یــا 
کــرد. فضــای هیجانــی جامعــه  ســینما را می تــوان احســاس 
بــا ورودهــای عجیبــی در ســینما  گاهــی  باعــث می شــود 

روبــه رو شــویم؛ امــا ایــن فیلــم کمــی ایــن فضــا را می شکســت 
و بــرای خــودم تلطیفــی در فضای ســینما بــود. جابر تواضعی 
منتقــد ســینما دربــاره ایــن فیلــم می گویــد: »متولــد ۶۵« فیلــم 
کــه در نــگاه اول، مخاطــب را خلــع صــالح  ســاده ای اســت 
کــه ادعایــی مبنــی بــر تقســیم ســینما  می کنــد؛ از ایــن جهــت 
بــه قبــل و بعــد از خــودش نــدارد و داســتان ســاده ای را روایــت 
کــه در همیــن مــدت در جشــنواره حضــور  می کنــد. آثــاری 
یافتنــد، ویتریــن خشــنی از ســینمای ایــران را نشــان دادنــد. 
بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم که چــه تعــداد از مخاطبــان بــا دیدن 
این فیلم ها راضی از ســینما بیرون می روند. مکان لوکیشــن 
در ایــن فیلــم محــدود اســت و بــه اقتضای قصه ای اســت که 
روایــت می کنــد و پایــان فیلــم بــا اینکــه بــاز بــود، مخاطــب را 

ســرگردان رهــا نمی کــرد.
  عوامل فیلم »متولد 65«

کارگــردان: مجیــد توکلــی؛ نویســنده: جمیلــه دارالشــفایی 
براســاس طرحی از مجید توکلی؛  تهیه کننده: محمدمهدی 
مدیــر  میرکریمــی؛  رضــا  کارگــردان:  مشــاور  عســگرپور؛ 
فیلمبــرداری: مســعود ســالمی؛ صدابــردار: ســعید بجنــوردی؛ 
گــذار: محمــد کشــفی؛ موســیقی: پالیــز شــاه محمدی؛  صدا
تدوین: ســپیده عبدالوهــاب؛ چهره پرداز: مهــرداد میرکیانی؛ 
طراح صحنه و لباس: غزاله معتمد؛ مدیر تولید: محمدرضا 
منصــوری؛ مدیــر تــدارکات: حمیــد حاجــی زاده؛ جلوه هــای 
ــدا آصــف؛  ــر ســحرخیز؛ منشــی صحنــه: ن ــژه بصــری: امی وی

عــکاس: مهــدی دلخواســته

نگاهی به فیلم های جشنواره فجر در اصفهان

متولد 65، متولد سرگردانی

در  حضــور  بــا  شــهرزاد  همدالنــه  گــروه  وطــن:  کیمیــای 
ســاعت  10 در  آهنــگ   10 موســیقی  جهانــی  رکــورد   ثبــت 
کــرد. یــک  حمایــت خــود را از حــوزه هنــر موســیقی اعــالم 
هــر  و  هســتند  هنرمنــدان  خیریــه،  کارهــای  ثابــت  پــای 
در  آن هــا  خیرخواهانــه  فعالیت هــای  از  خبــری  گاهــی  از 

می شــود.  منتشــر  مطبوعــات  و  خبرگزاری هــا 
خیرخواهانــه  فعالیت هــای  ایــن  همــه 
اهالــی  انسان دوســتانه  روحیــه  نشــان دهنده 
و  عجیــب  کاری  مثــل  درســت  اســت؛  هنــر 
و  خواننــده  ســینکی،  امیرحســین  کــه  جالبــی 
کشــورمان انجــام داد و عوایــد  نوازنــده خــوب 
ســرطانی  کــودکان  بــه  را  خیرخواهانــه اش  کار 

از 20 ســال  بیــش  کــه  امیرحســین ســینکی  کــرد.  هدیــه 
کــه در عرصــه موســیقی فعالیــت دارد، در حرکتــی  اســت 
کــودکان  نفــع  بــه  او  زد.  خالقانــه ای  کار  بــه  دســت  نــو، 
ســرطانی و انجــام امــور خیریــه از ســاعت 2 بعــداز ظهــر روز 

چهارشــنبه 14 بهمن مــاه بــه همــراه تیمــی از همکارانــش 
کردنــد و درطــی 10 ســاعت  در ســالن رودکــی حضــور پیــدا 
ضبــط  نوازندگــی،  تنظیــم،  آهنگســازی،  ســرایی،  ترانــه 
کالم را انجــام  میکــس و مســترینگ 10 قطعــه موســیقی بــا 
کار خــود، نــه تنهــا رکــورد جهانــی را بــه نــام  دادنــد و بــا ایــن 
کردنــد، بلکــه عوایــد ایــن  خودشــان ثبــت 
نیــز  ســرطانی  کــودکان  بــه  را  جالــب  کار 
ســینکی امیرحســین  دادنــد.   اختصــاص 
انتخــاب  بــه  جهانــی  رکــورد  ایــن  خالــق 
همنوعانــم  بــه  کمــک  می گویــد:  خبــر 
یکــی  ســرطانی،  کــودکان  خصــوص  بــه 
از دغدغه هــای مــن در زندگــی بــود؛ بــه 
کــه  گرفتــم بــا جمعــی از دوســتانم  همیــن خاطــر تصمیــم 
آن هــا نیــز از فعــاالن عرصــه موســیقی هســتند و همچنیــن 
مشــارکت موسســه آینــه آمــاج هنــر و بنیــاد فرهنگــی رودکــی 

کنیــم. ایــن رکــورد را ثبــت 

کودکان سرطانی صدای خوش موسیقی به نفع 

تماشــای  از  پــس  مــرادی  شــهاب  االســالم  حجــت 
کیــا، متنــی را خطــاب بــه  »بادیــگارد« ابراهیــم حاتمــی 

نوشــت.  کارگــردان  ایــن 
کیمیــای وطــن، حجــت االســالم  گــزارش روزنامــه  بــه 
شــهاب مــرادی بــه همــراه جمعــی از مدیــران و فعــاالن 

بــرای  گذشــته  شــب  کشــور،  فرهنگــی 
بــه  بادیــگارد  ســینمایی  فیلــم  تماشــای 
جشــنواره  مردمــی  کاخ  ملــت،  پردیــس 
اثــر  جدیدتریــن  تــا  بودنــد  رفتــه  فجــر 
مــردم  کنــار  در  را  کیــا  حاتمــی   ابراهیــم 
ایــن  تماشــای  از  پــس  ببینند.مــرادی 
ملــت،  پردیــس  یادبــود  دفتــر  در  فیلــم 

نوشــت: کیــا  حاتمــی  بــه  خطــاب 
»بــرادر ابراهیــم عزیــز آمدیــم نبودیــد. ابراهیــم عزیــز 
ســینمای ایــران! دســت مریــزاد، مثــل همیشــه عالــی 

بــود. خــدای مهربــان محافظــت بــاد.

ارادتمند شهاب مرادی
بعد از تماشای بادیگارد

پردیس ملت«
از  پــس  مــرادی  شــهاب  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
گفــت  تماشــای فیلــم ســینمایی بادیــگارد، بــا مــردم بــه 

ایســتاد. گــو  و 
ــا محمــود صالحــی،  ــدار او ب  همچنیــن دی
ــو و مجیــد اخشــابی  ســردار مصطفــی آجرل
کــه از دیــد  صحنــه هــای جالبــی را رقــم زد 

عکاســان دور نمانــد.
فیلــم  نمایــش  از  قبــل  همچنیــن  او 
مدیــران  و  شــهر  شــورای  اعضــای  بــا 

نشســت. گــو  و  گفــت  بــه  تهــران  شــهرداری 
بادیــگارد  عوامــل  و  کیــا  حاتمــی  ابراهیــم  همچنیــن 
جشــنواره  مردمــی  کاخ  در  فیلــم  ایــن  نمایــش  بــرای 

نداشــتند. حضــور  ملــت  پردیــس  در  فجــر  فیلــم 

ابراهیم عزیز سینمای ایران! دست مریزاد

برنامه جشنواره فیلم فجر در اصفهان

فرهنگ و هنر دو شنبه     19 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 88مهران مدیری در مسلخ شتابزدگی ســـــال دوم                ݡسݒ

  مهــران مدیــری، برخــالف تولیدکننــدگان برنامه هــای طنــز تلویزیــون می دانــد 
باالخــره شــترها را کجــا بخوابانــد. در مثــل مناقشــه نیســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 
قســمت اخیــر مجموعــه »در حاشــیه« آن چنــان هــم طنــاز نیســت. شــاید برخــی بــه 
احتــرام مهــران مدیــری از ایــن جمــالت یا نقدهــا برتابند، اما واقعیت این اســت گاهی 
تســلیم خواســته بــزرگان هنــری می شــویم و کمتــر جســارتی بــه نقــد مجموعه هــای 
کارگــردان، نویســنده  ضعیــف آن هــا داریــم؛ شــاید یــک دلیلــش تجربــه و توانمنــدی 
و بازیگــران باشــد؛ امــا ایــن طــور نیســت؛ مخاطبــان از بــزرگان عرصــه هنــر انتظــارات 
کــه امضــای آن هــا در چارچــوب مبــادالت هنــری بــه عنــوان  بیشــتری دارنــد؛ چــرا 
کــردن نادرســت از ســرمایه  کــه خــرج  یــک »برنــد تجــاری« ارزش و اعتبــار دارد؛ چــرا 
کنــد. شــاید یــک  کارنامــه هنــری آنــان لطمــه وارد  معنــوی هنرمنــدان، می توانــد بــه 
دلیــل محافظــه کاری مهــران مدیــری، بــه پخــش قســمت اول »در حاشــیه« و نــگاه 

کــه چالش هــای مثبــت و منفــی را در رســانه ها  منتقدانــه جامعــه پزشــکی برگــردد 
دامــن زد و موجــب عقب نشــینی رســانه ملــی شــد. طبیعــی اســت مهــران مدیــری 
کارگــردان و طــراح، مثــل مارگزیده هــا، از ریســمان ســیاه و ســفید بترســد. شــاید همیــن 
تــرس باعــث شــده ایــن بــار در قســمت دوم مجموعــه بــازی نکنــد و حــواس خــود را 
بــه رونــد داســتان و بــازی یــک دوجیــن بازیگران ســبیل کلفــت زندانی معطــوف کند. 
کارگــردان محســوب می شــود و چــه بســا بعــد  کار، آخریــن اشــتباه  اشــتباه اول در ایــن 
غ از پیــش داوری دربــاره قصــه و انتخــاب  از اتمــام مجموعــه در آن اردوگاه بمانــد. فــار
لوکیشــن داســتانی اردوگاه، الزم اســت بــه ضعــف و قــوت ایــن مجموعــه اشــاره ای 
ــا حــدودی دســت  شــود. در مجموعــه اول »در حاشــیه« تنــوع بازیگــران زن و مــرد ت
کارگــردان را در ارایــه میزانســن متنــوع و جــذاب بــاز گذاشــته بــود؛ امــا در ایــن برنامــه 
کــه موجــب شــده تکــرار بــازی شــخصیت های  نقــش آفرینــان کمتــری حضــور دارنــد 
کنــد. شــاید بــه ایــن دلیــل تــوان بازیگــران  اصلــی، نوعــی دلزدگــی در مخاطــب ایجــاد 
در ارایــه لحــن و لهجه هــای مانــدگار قســمت اول، شــیوه بــازی و فیگورهــای تکــراری 
بیــش ازحــد مخاطبــان را آزار می دهــد؛ بــه طــور مثــال میمیــک چهــره »بهــروز عشــقی« 
ــز در  کلیشــه ای شــده؛ حتــی زهتــاب نی ــه دلیــل تکــرار در موقعیت هــای مختلــف،  ب
مجموعــه تــوان خلــق تکیــه کالم جدیــد را نــدارد؛ البته یک اتفــاق جالب در مجموعه 
رخ داده و آن هــم تغییــر ماهیــت شــخصیتی »هومــن صحرایــی« در قالب شــخصیت 
کــه در قســمت اول فــرد منطقــی قلمــداد می شــد  »تیمورخــان« اســت؛ شــخصیتی 
حــال فــرد نابــه هنجــاری شــده اســت. یقینــا کاهــش تعــداد بازیگــران طنــاز و عــدم 
ــت.  ــته اس کاس ــت آن  ــدان از جذابی ــای زن ــه فض ــد ب ــز جدی ــخصیت های طن ورود ش
بی گمــان ایــن مجموعــه تلویزیونــی مهــران مدیــری هــم بی حاشــیه نیســت! تولیــد و 
پخش ســری دوم »در حاشــیه« شــتابزده صورت گرفته و این شــتابزدگی در نگارش و 
تولیــد برنامــه، ناخواســته توانایی مهــران مدیری، کارگردان نســل جدیــد برنامه های 
طنــز را خدشــه دار کــرده اســت. امیدواریــم ایــن طنــاز بی بدیــل رســانه ملــی و ســینمای 

خانگــی، از ایــن بــه بعــد از شــتابزدگی در تولیــد آثــار ســطحی و ضعیــف بپرهیــزد.

وروجک ها
بــه  وروجک هــا  ســینمایی  فیلــم 
اژدری  فــرزاد  نویســندگی  و  کارگردانــی 
کشــور  ایــن روزهــا بــر پــرده ســینماهای 
نقــش بســته اســت. ایــن فیلــم مناســب 
کــودک و نوجــوان اســت.  گــروه ســنی 
جوانــی  کارگردانــان  معــدود  از  اژدری 
کــودک فعالیــت  کــه در ســینمای  اســت 
بــه حمایــت  نیــاز  رو  ایــن  از  و  می کنــد 

دارد.
خالصه داستان

بــرادری  و  خواهــر  زندگــی  داســتان 
رفتارهــای  بــا  را  مادرشــان  و  پــدر  کــه  سیناســت  و  ســاینا  نام هــای  بــه 
کــه آن هــا از خــواب بیــدار  نادرستشــان بــه ســتوه آورده انــد. یــک روز صبــح 
پــدر و مادرشــان ناپدیــد  کــه  کمــال تعجــب پــی می برنــد  می شــوند در 
کــه مشــکالت عجیــب و  شــده اند. ســاینا و ســینا قــدم در راهــی می گذارنــد 

می کشــد. را  انتظارشــان  غریبــی 
بازیگران

علیرضــا خمســه، ســیما تیرانــداز، طوفــان مهردادیــان، مهــدی احمــدی، 
کیمیــا حســینی، ایلیــا مجیــدی، آرتیــن پشــنگ، روژان  ســاینا اژدری، 
تقــی زاده، عســل مــردی، امیرعلــی خانــی و آرش ادیبــی در ایــن فیلــم بــه 

ایفــای نقــش پرداخته انــد.

نقدی بر مجموعه طنز »در حاشیه 2«

معرفی فیلممهران مدیری در مسلخ شتابزدگی

دوشنبه 19 بهمن
سینما سپاهان

دوشنبه 19 بهمن
سینما سپاهان

دوشنبه 19 بهمن
سینما سپاهان

دوشنبه 19 بهمن
سینما ساحل

دوشنبه 19 بهمن
سینما ساحل

النتوری
ساعت 20

خشم و هیاهو
ساعت 18

دلبری
ساعت 16

 نفس
 ساعت 20

متولد 65
ساعت 18

نکوداشت استاد عثمان محمدپرست
وف بــه عثمــان خوافــی، از نوازنــدگان چیره دســت »دوتــار« خراســان اســت کــه بــه پــاس یــک عمــر   عثمــان محمد پرســت، معــر

ی در اقدامــی تحســین برانگیــز  در زمــان حیاتــش مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. فعالیــت هنــر

در قاب تصویر

حرف و نقل
گفــت:  یونــان  وزیــر  نخســت  ســیتراس،  الکســیس   -
کنــار مصــر، جــزو فرهنگ هــای غنــی  فرهنــگ دو کشــور در 
کــه  کنــون اقتضــا می کنــد  در جهــان محســوب می شــود؛ ا
بــه پیوندهــای موجــود اســتحکام بیشــتری ببخشــیم 
و بی صبرانــه بــرای بازدیــد از اماکــن تاریخــی اصفهــان 

می کنیــم. لحظه شــماری 
- علــی لدنــی تهیه کننــده ســریال تاریخــی »معمــای شــاه« 
دربــاره  بازیگــری کــه قــرار اســت نقــش مقــام معظــم رهبری 
گفــت: هنــوز بازیگــر نقــش  کنــد،  را در ایــن ســریال بــازی 

مقــام معظــم رهبــری انتخــاب نشــده اســت.
گزارشگر و مجری برنامه، در رابطه  - عادل فردوسی پور، 
بــا حضــور پــر رنــگ خــود در بــرج میــالد، اظهــار داشــت: 
شــاهد کاهش بازی های فوتبال در مقطع فعلی هســتیم؛ 
کــه وقــت بیشــتری را بــه نســبت  همیــن امــر موجــب شــده 
ســال های گذشــته بــرای فیلم هــای جشــنواره فیلــم فجــر 
بگذارم. فیلم ســینمایی »ابدویک روز« را دوســت داشــتم؛ 

همچنیــن فیلــم »النتــوری« هــم اثــر بــدی نبــود.
- هم زمــان بــا فرارســیدن ســی وهفتمین دهــه پیــروزی 
انقــالب اســالمی، شــهر »بخارســت« میزبــان یــک هفتــه 
کــه بــا همــکاری ســفارت جمهــوری اســالمی  فرهنگــی بــود 
فرهنگــی  همکاری هــای  کل  اداره  رومانــی،  در  ایــران 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی، موسســه سیاســی و 

ــزار شــد. ــی برگ ــی رومان ــه و مــوزه مل اقتصــادی خاورمیان
- مصطفــی کیایــی، کارگردان فیلم بارکد گفت: ســینمای 
مــن جشــنواره ای نیســت و جشــنواره فجــر بــرای جنــس 

فیلم هــای مــن، فقــط یــک ویتریــن اســت.
کارگــردان فیلــم »محمــد رســول اهلل«  - مجیــد مجیــدی 
در مســکو گفــت: تروریســت ها و جریان هــای افراطــی نــام 

ــد. ــرقت برده ان ــه س ــالم را ب اس
کتــاب خاطــرات »علی اصغــر ربــاط جــزی« بــا عنــوان   -
حضــور  بــا  بهمن مــاه   19 دوشــنبه  موصــل«،  »زنــدان 
مســئوالن و مدیران فرهنگی و هنری، پژوهشــگران تاریخ 
شــفاهی و خانــواده آزادگان، جانبــازان و شــهدا رونمایــی 

می شــود.
- دو جایــزه اول بخــش بین الملــل شــانزدهمین مســابقه 
بین المللــی نقاشــی محیــط زیســت »جــی کیــو ای« ژاپــن را 

کردنــد. دو نوجــوان ایرانــی از آن خــود 
هــرز«  »ســرزمین  کتاب هــای  نســخه های  اولیــن   -
»هاکلبــری فیــن« و »گتســبی بــزرگ« در یــک حراجــی بــه 

می رســند. فــروش 
ســیبری  در  دارنــد  دی کاپریــو  لئونــاردو  طرفــداران   -
طالهایشــان را ذوب می کننــد تــا بــرای ایــن بازیگــر جایــزه 

اســکار ویــژه بســازند.

سخن روز

 رییس کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر اصفهان:

 اقدام  شهرداری اصفهان 
کران فیلم های جشنواره فجر    در ا

شایان تقدیر است
و  اجتماعــی  فرهنگــی،  کمیســیون  رییــس  وطــن:  کیمیــای 
ورزشــی شــورای اســالمی شــهر اصفهــان، از اقــدام شــهرداری در 
کــران فیلم هــای جشــنواره فجــر و همچنیــن تجلیــل  خصــوص ا
کتــاب دختــران آفتــاب از شــهرداری اصفهــان  از نویســندگان 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  کــرد. بــه  تقدیــر 
اصفهــان، اصغــر آذربایجانــی اظهار کرد: اقدام ســازمان فرهنگی 
و تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــرای برگــزاری مراســم تجلیــل از 
نویســندگان کتــاب »دختران آفتــاب«، جای قدردانــی دارد. وی 
کتــاب توســط مقــام معظــم  کــه ایــن  افــزود: بایــد توجــه داشــت 
می فرماینــد:  تقریــظ  ایــن  در  ایشــان  و  شــده  تقریــظ  رهبــری 
کــه هدفــش طــرح مســایل فکــری  کتاب هــای داســتانی  »در 
کتــاب از نویســنده ایرانــی اســت و طــرح  اســت، ایــن بهتریــن 
کلــی داســتان و درون مایه هــای داســتانی آن خــوب و شــیرین 
کمیســیون  اســت؛حرف ها هــم قــوی و منطقــی اســت.« رییــس 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
کتــاب »دختــران آفتــاب«، بــه جهــت خلــق اثــری  کــرد:  اضافــه 
فاخــر در حــوزه ادبیــات داســتانی و دریافــت عنــوان بهتریــن 
کتــاب در طــرح مســایل فکــری از ســوی رهبــر انقــالب، شایســته 
از  نیــز  شــهرداری  تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان  و  بــود  تقدیــر 
کتــاب، آقایــان دکتــر بانکــی، بهــزاد  نویســندگان اصفهانــی ایــن 
اســت.  آورده  بــه عمــل  دانشــگر و دکتــر رضایتمنــد قدردانــی 
انتظــار مــی رود ســازمان فرهنگی تفریحــی  کــرد:  وی تصریــح 
ارتقــای  اهمیــت  و  ســازمانی  هــدف  بــه  توجــه  بــا  شــهرداری 
کتابخوانــی در شــاخص  کتــاب و  فرهنــگ مطالعــه و جایــگاه 
توســعه فرهنگــی شــهر، بــا برگــزاری چنیــن نشســت هایی ضمــن 
معرفــی آثــار فاخــر مکتــوب و همچنیــن پدیدآورنــدگان ایــن آثــار و 
تجلیــل از آن هــا، زمینــه آشــنایی و ترویــج آثــار مکتــوب و ارتقــای 
فرهنــگ مطالعــه را بیــش از پیــش در ســطح جامعــه فراهم کند. 
آذربایجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســاله در ایــام جشــن های 
پیــروزی انقــالب اســالمی، بزرگ تریــن مســابقه هنــری در عرصــه 
ــزار می شــود،  ــم فجــر برگ ــام جشــنواره فیل ــه ن کشــور ب ســینمای 
کــران فیلم هــای ایــن جشــنواره در اســتان ها، بــه  ادامــه داد: ا
عنــوان یــک مطالبــه جــدی از ســوی عالقه منــدان عرصــه فیلــم 
و ســینما تلقــی می شــود. رییس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــورای اســالمی شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه از روز 
کــران نــود درصــد از  کــران فیلم هــای جشــنواره فجــر بــا ا گذشــته ا
فیلم هــای جشــنواره در اصفهــان آغــاز شــد، اضافــه کــرد: ایــن امــر 
ــه طــور  ــه ب ک ــا اســتقبال بســیار خــوب شــهروندان مواجــه شــد  ب
یقیــن بــا هم افزایــی دســتگاه ها، می تــوان بــا اســتفاده از ظرفیــت 
ــی و  ــای فرهنگ کاره ــام  ــتای انج ــنواره هایی در راس ــن جش چنی
ایجــاد نشــاط اجتماعــی مطلــوب بــرای شــهروندان و خانواده هــا 

گام برداشــت.

گزارش

تا 23 بهمن ماه؛
 اصفهان میزبان 

جشنواره فیلم عمار شد
کران هــای رســمی جشــنواره در  کیمیــای وطــن: برنامــه ا
گلســتان  کران هــا در ســالن شــمع  اصفهــان اعــالم شــد. ایــن ا
شــهدای اصفهــان )ســینما انقــالب اســالمی( برگــزار خواهــد 
کــران ایــن آثــار از 17 بهمــن مــاه آغــاز شــده اســت و تــا  شــد. ا
23 بهمــن ادامــه خواهــد داشــت. شــبیه افســانه ها، اســالم 
کــه منــم، مــا دالوران  در برابــر اســالم، بــی رنــگ و نشــانی 
پنهــان گنــج  دریــا،  ماهــی   175 آب،  ســکوت   کشــوریم، 
 چنــد قــدم تــا بهشــت، مــن یــک دانشــجوی رزمنــده هســتم

تــک فرزنــدی، یونســی ها و چشــم بــه راه، از جملــه ایــن آثــار 
هســتند. همچنیــن شــب شــعر انقــالب اســالمی بــا حضــور 
شــعرای انقالبــی اصفهــان، در تاریــخ 20 بهمــن مــاه در ایــن 
ــر اســت، پویــش مردمــی  ــه ذک ــزار می شــود. الزم ب مــکان برگ
حمایــت از رزمنــدگان جبهــه مقاومــت در مجــاورت برگــزاری 
کــران، اقــدام بــه جمــع آوری کمک هــای مردمــی می کنــد. ا

 »تار و پود انقالب« 
در باغ تجربه بافته می شود

ــام  ــژه ای ــالب وی ــود انق ــار و پ ــه ت ــژه برنام ــن: وی ــای وط کیمی
ــزار می شــود. هم زمــان  ــه برگ ــاغ تجرب دهــه فجــر، از ســوی ب
ــا فرارســیدن دهــه فجــر، پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران،  ب
کز فرهنگی مختلف  ویــژه برنامه هــای متعددی از ســوی مرا
شــهر اصفهــان در حــال برگــزاری اســت. از جمله ایــن برنامه » 
کــه در قالــب بافــت پرچــم ایــران بــا  تــار و پــود انقــالب« اســت 
 پارچــه ســه رنــگ، همخوانــی شــعر ای ایــران، خاطره گویــی

کبوترهــا  اهــدای جوایــز مســابقه بهتریــن عکــس 57 و پــرواز 
ــود  ــار و پ ــه ت ــور در برنام ــا حض ــهروندان ب ــود. ش ــزار می ش برگ
گــره زنــی پارچه هــا پرچــم ایــران را می بافنــد و  انقــالب، بــا 
ــورمان  ــان آزادی کش ــه نش ــا ب کبوتره ــز،  ــه نی ــان برنام در پای
بــه پــرواز در می آینــد. برنامــه بافــت پرچــم ایــران بــا شــعار 
گــره کشــورمان  ــا هــر  ــا ب ــه دســت هــم می دهیــم ت »دســت ب
را آبــاد ســازیم«، روز دوشــنبه 19 بهمــن مــاه در محــل بــاغ 
تجربــه برگــزار می شــود. عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن 
برنامــه می تواننــد از ســاعت 8 و 30 دقیقــه تــا 10 و 30 دقیقــه 
صبــح بــه محــل بــاغ تجربــه، واقــع در چهــارراه عالمــه امینی، 

کننــد. پارکینــگ شــماره پنــج بــاغ غدیــر مراجعــه 

همین یک رسانه ملی را داریم
و  صــدا  اینکــه  بیــان  بــا  یــزد  ســیمای  و  صــدا  کل  مدیــر 
ســیمای ایــران در بخــش تولیــد برنامه هــای مفــرح و طنــز 
بــه مخاطبــان آرامــش روانــی بدهــد،  کــه  و برنامه هایــی 
کــرده اســت  یــک الگــوی رســانه ای عفیــف و نجیــب را ارایــه 
این هــا را ابــزاری در دســت رســانه خوانــد بــرای اینکــه بتوانــد 
کنــد.  بــه تخلیــه روانــی مخاطبــان بــه ویــژه جوانــان کمــک 
احمــد پهلوانیــان تصریــح کــرد: نیــاز انســان بــه تخلیــه روانــی 
و رهــا شــدن از فشــارها و اســترس ها در دوران جدیــد زندگــی 
بشــر، خــود را بــه طــور جــدی نشــان داده اســت. وی افــزود: تا 
قبــل از صنعتــی و مــدرن شــدن زندگی هــا، انســان در طبیعت 
ــذا اســترس و  زندگــی می کــرد و صداهــای مزاحــم نداشــت؛ ل
فشــار ناشــی از آلودگی هــای مختلــف، همچــون آلودگی هــای 
بصــری  آلودگی هــای  حتــی  و  صوتــی  آلودگی هــای  هــوا، 
ــا  بــه آســایش زندگــی بشــر خدشــه ای وارد نکــرده بــود؛ امــا ب
صنعتی شــدن جوامع بشــر، نیاز به تخلیه فشــارهای زندگی 
کــرد. پهلوانیــان ادامــه داد: فشــارهای  در مــردم نمــود پیــدا 
روانــی در جامعــه، مثــل یــک بارالکتریکــی روی بدن می ماند 
کــه بایــد تخلیــه شــود؛ وگرنــه تمــام ابعــاد زندگــی انســان بــه 
ویــژه ُبعــد روانــی زندگــی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 

کانون زبان ایران در شهرکرد 
کلنگ زنی شد

مدیــر کل کانــون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
ــن روز  ــا چهارمی ــان ب ــت: هم زم ــاری گف ــال و بختی چهارمح
کانــون زبــان ایــران  از ایــام مبــارک دهــه فجــر، مرکــز آموزشــی 

کــرد: مرکــز آموزشــی  کلنگ زنــی شــد. فــرزاد رحیمــی اظهــار 
کانــون زبــان ایــران، در زمینــی بــه متــراژ یک هــزار و 244 
متــر مربــع و بــا زیــر بنــای ســه هزار و 200 متــر مربــع در دســت 

گرفــت. ســاخت قــرار خواهــد 
کالس  بــاب   24 بــا  مرکــز  ایــن  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی   
ــان آمــوز دختــر و پســر را  ظرفیــت پذیــرش چهــار هــزار نفــر زب
کــرد: در ســال جــاری چهــار  خواهــد داشــت. رحیمــی تاکیــد 
میلیــارد ریــال از اعتبــارات اســتانی و چهــار میلیــارد ریــال از 
کانــون پــرورش فکــری اســتان بــه ســاخت ایــن مرکــز  اعتبــار 

اســت. اختصــاص داده شــده 

گفته« به کرمان رسید »نا
در ادامــه  اجــرای تــور کنســرت »ناگفتــه«، اعضــای ایــن گــروه 
کرمــان  بــرای اجــرای برنامــه، 23 بهمن مــاه راهــی شــهر 

می شــوند تــا از ناگفته هایشــان بخواننــد. 
ناظــری کنســرت »ناگفتــه« ســاخته  حافــظ  تــور   دور دوم 

 هشــتم بهمن ماه از شــهر رشــت شــروع شــد و ســپس اعضای 
گــروه در شــهر ســاری بــه اجــرای برنامــه پرداختنــد و در  ایــن 
ادامــه قــرار اســت به دیگر شــهرهای ایران ســفر کننــد. در این 
کنســرت شــهرام ناظــری، همــراه بــا حافــظ ناظــری بــه اجرای 

برخــی قطعــات آلبــوم »ناگفتــه« می پردازند.
کارهــای خاطره انگیــز شــهرام ناظــری نیــز بــا تنظیــم   برخــی 
کنســرت  جدیــد بــرای مخاطبــان ارایــه می شــود. در ایــن 

اجــرای مثنــوی با شــیوه ســنتی آن، یعنی بداهه خوانــی روی 
صحنه مــی رود.

اخبار کوتاه



عابدین زاده: بدنم آماده نبود 
و با ۴ روز تمرین به مسابقات 

زومباتلی رفتم

تورنمنــت  در  حضــورش  درخصــوص  عابدیــن زاده 
نبــود  قــرار  داشــت:  اظهــار  مجارســتان  زومباتلــی 
زمانــی  درســت  کنیــم.  شــرکت  مســابقات  ایــن  در 
ــه  ــم ب ــن ه ــد و م ــل ش ــی تعطی ــم مل ــای تی ــه اردوه ک
خانــه رفتــه بــودم،  بــا تمــاس حســام الدین جعفــری 
کــه بایــد راهــی  )سرپرســت تیــم ملــی( مشــخص شــد 
همــان  در  افــزود:  وی  شــوم.  زومباتلــی  تورنمنــت 
کــردم و خواســتم بــه  کادر فنــی صحبــت  زمــان بــا 
مســابقات مجارســتان اعــزام نشــوم؛ امــا مربیــان تیــم 
کــه بــه ایــن مســابقات بــه  کردنــد  ملــی بــه مــن اعــام 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــن نی ــم؛ م کن ــگاه  ــن ن ــک تمری ــد ی دی
کادر فنــی در مســابقات حاضــر شــدم و  درخواســت 

متاســفانه نتایــج خوبــی برایــم رقــم نخــورد.
کشــورمان خاطرنشــان  فرنگــی کار وزن 85کیلوگــرم 
از  پیــش  امــا  کنــم؛  بهانه گیــری  نــدارم  قصــد  کــرد: 
ایــن تمرینــات بســیار خوبــی را انجــام داده بــودم و 
کــه قــرار اســت  گــر زودتــر از ایــن متوجــه می شــدم  ا
قطعــا  بــروم،  مجارســتان  زومباتلــی  مســابقات  بــه 
وزن  بــا  و  مــی دادم  انجــام  را  بهتــری  تمرینــات 
کاهــش وزن بــه موقــع راهــی مســابقات  مناســب و بــا 
ایــن  بــه  بــا چهــار روز تمریــن  می شــدم. متاســفانه 

اعــزام شــدم و نتیجــه خوبــی نگرفتــم. تورنمنــت 
هــر شــکل شــرمنده  بــه  کــرد:  عابدیــن زاده عنــوان 
بــه خوبــی شــرایط مــن  امــا آن هــا  کادرفنــی شــدم؛ 
اوکرایــن  در  تــا  بــودم  آمــاده  مــن  می کننــد؛  درک  را 
روی  را  تمریــن  مــاه  چنــد  وحاصــل  کنــم  مبــارزه 
تشــک بــه نمایــش بگــذارم. البتــه طــی ایــن چنــد مــاه 
در چندیــن مســابقه پی درپــی حضــور داشــتم و بــه 
ــه  ــی آمــاده شــوم؛ ب ــه خوب همیــن دلیــل نتوانســتم ب
کــرد.  هــر شــکل در آینــده همــه چیــز را جبــران خواهــم 
بــه  مــدال  بــدون  کــه  تورنمنتــی  داد:  ادامــه  وی 
پایــان برســد، چنــدان خوشــایند نیســت. حتمــا ســعی 
کنــم.  می کنــم در مســابقات آتــی همــه چیــز را جبــران 
بــدی  بســیار  تاثیــر  مــن  بــر روحیــه  ایــن مســابقات 
در  را  بهتــری  نتایــج  آینــده  در  امیــدوارم  و  گذاشــته 

کنــم. کســب  ایــن وزن 

 فدراسیون جهانی 
میزبانی مرحله دوم هندبال 

انتخابی المپیک را به ایران نداد

کســب جــواز حضــور در  کشــورمان بــرای  تیــم ملــی هندبــال 
ــه مســابقات انتخابــی  ــد در دومیــن مرحل المپیــک ریــو، بای
میــدان  بــه  اســپانیا  و  ســوئد  اســلوونی،  تیم هــای  برابــر 
برود.فدراســیون هندبــال ایــران، پیــش از ایــن درخواســت 
میزبانــی ایــن رقابت هــا را بــه فدراســیون جهانــی اعــام کرده 
بــود؛ امــا بــا تصمیــم فدراســیون جهانــی، ســوئد بــه عنــوان 
گــروه  میزبــان مرحلــه دوم مســابقات انتخابــی المپیــک در 
گــروه اول ایــن رقابت هــا لهســتان  دوم  انتخــاب شــد.در 
کــه لهســتان بــه  مقدونیــه، شــیلی، تونــس حضــور دارنــد 
گــروه ســوم نیــز دانمــارک بایــد  عنــوان میزبــان انتخــاب و در 

کرواســی، نــروژ و بحریــن باشــند. پذیــرای 

 برترین شمشیربازان اسلحه 
کشور معرفی شدند اپه 

از روابــط عمومــی  بــه نقــل  کیمیــای  وطــن  گــزارش  بــه 
رقابت هــای  چارچــوب  در  شمشــیربازی،   فدراســیون 
روز  باشــگاهی  رده  در  کشــور  بــزرگ  جایــزه  شمشــیربازی 
گذشــته دیدارهــای اســلحه اپــه مــردان در تهران برگزار شــد. 
در ایــن بخــش از مســابقات 92 شمشــیرباز از اســتان های 
کــه طــی  مختلــف برگزارکننــده دیدارهــای انفــرادی بودنــد 
آن حســین جعفــری از اســتان یــزد در رده نخســت ایســتاد 
و محمــد اســماعیلی از اســتان زنجــان هــم دوم شــد.در ایــن 
رقابــت عنــوان ســوم مشــترک بــه محمــد رحیمــی از اســتان 
مازنــدران و ســعید رمضانــی از اســتان آذربایجــان غربــی 
کــرد. در ادامــه رقابت هــای شمشــیربازی  اختصــاص پیــدا 
اســفندماه   13 باشــگاهی  رده  در  کشــور  بــزرگ  جایــزه 
دیدارهــای انفــرادی اســلحه ســایر مــردان برگــزار خواهــد 

شــد.

اخبار ورزشی

 هیئت بدنسازی و پرورش اندام 
فراتر از یک هیئت

روح تازه ای در کالبد پرورش اندام 
اصفهان دمیده شد

هیئت  هــای  از  برخــی  کــه  شــرایطی  در 
سرویس  ورزش

اصغر قلندری 

مشــکات  و  بودجــه  کمبــود  از  ورزشــی 
ــا چالش  هایــی مواجــه هســتند، جــوان  ــی در مضیقــه و ب مال
تحصیلکــرده ای در قامــت مدیــری کاردان و بــا درایــت قد برا 
فراشــت و بــا زمینه ســازی مناســب و فکورانــه و تعامــل بســیار 
خــوب بــا مدیــران باشــگاه  های بدنســازی و پــرورش انــدام، 
موفــق شــد نیازهــای مالی هیئت خــود را تامین کنــد و فراتر از 
شــرح وظایــف، بــا توجــه بــه هجمه  هــای فرهنگــی در جامعه 
گام  هــای مثبــت و اساســی فراوانــی را در راســتای  امــروزی، 
فرهنگ ســازی در ایــن رشــته پــر طرفــدار و مــورد توجــه ویــژه 
کهــن اصفهــان بــردارد و روح تــازه ای را در  جــوا نــان دیــار 
حســین  دکتــر  بدمــد.  انــدام  پــرورش  و  بدنســازی  کالبــد 
یارمحمدیــان، رییــس هیئــت خــاق بدنســازی و پــرورش 
انگیــزه  بــا  مــاه  از هفــت  کمتــر  اســتان اصفهــان در  انــدام 
خدمــت صادقانــه بــه نوجوانــان و جوانــان غیــور و برومنــد 
زادگاه خــود )اصفهــان( و بــا بهره گیــری از پیشکســوتان و 
خبرنــگاران و اســاتید ایــن رشــته ورزشــی مجدانــه آســتین 
کار ســازندگی از  کنــار  همــت بــاال زد و بــا دیــد آینده نگــر، در 
برگــزاری مســابقات متنــوع در زمینه  هــای مختلــف بازنماند. 
ــدازی  در یــک حرکــت زیبــا وخاطــره انگیــز، مســابقات مچ ان
گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر  قهرمانــی اســتان بــا عنــوان 
دکتــر  فکورانــه  مدیریــت  بــه  اشــاره  بــا  تــا  شــد  برگــزار 
کنیــم هیئــت بدنســازی و پــرورش  یارمحمدیــان، یــاد آوری 
انــدام اســتان اصفهــان بــا بسترســازی منــا ســب، خبــر از آینده 
درخشــانی در ایــن ورزش پرمخاطــب و پــر طرفــدار می دهــد. 
کــه بیشــتر جنبــه قهرمانــی  در رقابت  هــای دیدنــی ایــن دوره 
باشــگاه  های اســتان و انتخابــی تیــم اســتان اصفهــان  بــرای 
کشــوری را داشــت، 79نفــر در قســمت  شــرکت در مســابقات 
کــه  راست دســت و 43 نفــردر چپ دســت شــرکت داشــتند 

این نتایج حاصل شد:
در قســمت چپ دســت: در دســته 55کیلــو: محمــد قاســمی، 
60کیلــو:  دســته  در  جــوادی.  وعلیرضــا  عبدلــی  عبــاس 
کیلــو:  محمدحسین  هاشــمی، حســین جــوکا ر. در دســته 65 
دســته  در  ســجادی.  سیدســعید  صیــادی،  محمدامیــن 
70کیلــو: صــادق ارغــوان، ایمــان اردشــیری مرتضــی آزادی. 
کیخایــی، آرمــان  در دســته 75محمــود خواجــه، احســان 
کریمــی. در دســته 80کیلــو: احســان ســلطانی، احمدرضــا 
ــوا  ــو: ج ــته 85کیل ــوی. در دس ــین موس ــدی و سیدحس معتم
د آزادی، محمــد امینــی ویوســف خواجــه. در دســته 90کیلــو: 
صالحی فــرد.  اردشــیر  نصیــری،  مهــدی  ترابــی،  محمــد 
محمدعلــی  مصیبــی،  مرتضــی  100کیلــو:  دســته  در 
ایران دوســت، حمید مشــکانی. در دســته 110کیلو: محســن 
معتمدی، ســیدامین یداللهی و   هادی اســماعیلی. در دســته 
110 +کیلــو: محمــد عبدالونــد، اوشــین درگریگوریــان و یحیی 
دهخوارقانــی بــه ترتیــب عناویــن اول تــا ســوم را بــه خــود 

اختصــاص دادنــد.
محمــد  55کیلــو:  دســته  در  راست دســت:  قســمت  در 
دســته  در  کریمیــان.  رضــا  عبداللهــی،  عبــاس  قاســمی، 
60کیلــو: محمدحسین  هاشــمی، محمد جاســم زاده، روح اهلل 
ــرام  ــینی، به ــیدمهدی حس ــو: س کیل ــته 65  ــایلی. در دس مس
کریمــی،  نظــری مجتبــی ســخی. در دســته 70کیلــو: آ رمــان 
75کیلــو:  دســته  در  ارغــوان.  صــادق  حســین وندی  علــی 
کیخایــی، امیــر صابریــان اســماعیل هیل موگویــی.  احســان 
آریایی فــر  عبــاس  ســلطانی،  احســان  80کیلــو:  دســته  در 
ــد  ــد، حام ــهیل هنرمن ــو: س ــته 85کیل ــی. دردس ــن امان محس
ــی ،  ــو: محمــد تراب کیل آریایــی فر،جــوادآزادی. در دســته 90 
محســن مختــاری محمدرضــا مؤذنــی. در دســته 100کیلــو: 
عــادل  ایران دوســت،  محمدعلــی  نقــدی،  اســماعیل 
ملک پــور.در دســته 110کیلــو: محمــد عبدالونــد، محســن 
معتمــدی ســیدامین یداللهــی. در دســته 110+کیلــو: میــاد 
گریگوریــان  در  اوشــین  و  ســلطانی  احمدرضــا  مختــاری، 

کردنــد. کســب  عناویــن اول تــا ســوم را 
 در مجموع امتیازات تیمی: 

کســب 95  ــا  ــارس ب در قســمت چپ دســت: باشــگاه ایــران پ
امتیــا ز اول شــد؛ باشــگاه میعــاد کرچــگان بــا 53 امتیــاز دوم و 

باشــگاه عقــاب بــا 49 امتیــاز ســوم. 
کیــارش بــا 121 امتیــاز اول  درقســمت راست دســت: باشــگاه 
شــد؛ باشــگاه میعــاد بــا 79 امتیــاز دوم و باشــگاه عقــاب  با36 

امتیــاز ســوم شــدند.
ــد از: محمــد فاحیــان،  ــارت بودن داوران ایــن مســابقات عب
اســداهلل  محمــدی  همــت اهلل  مســعودی،  ملک ارســان 
ج شــجاعی، امیــر صالحــی، محمــد زمانــی و  صالحــی، ایــر
علــی صالحــی. سرپرســت مســابقات محمــد فاحیــان بــود. 
کامــران نماینــده  در مراســم اختتامیــه بــا حضــور دکتــر حســن 
مــردم در مجلــس شــورای اســامی حســین یارمحمدیــان، 
احمــد  ســید  انــدام،  پــرورش  و  بدنســازی  هیئــت  رییــس 
قریشــی، وکیــل پایــه یــک دادگســتری و عضــو هیئــت مدیــره 
کمیتــه پاورلیفتینــگ و محســن  کریمیــان رییــس  هیئــت ، 
اخبــاری، از مهــدی عبدالونــد قهرمــان مچ انــدازی جهــا ن و 
کمیتــه مــچ انــدازی، از اصغــر قلنــدری، پیشکســوت  رییــس 
کــروان، مدیــر روابــط  خبرنــگاران ورزشــی نویس و مولــود پا
کل ورزش و جوانــان اســتان بــا اهــدای لــوح  عمومــی اداره 

مزیــن بــه آیــات قرانــی تجلیــل بــه عمــل آمــد.
کامــران بــه یــک در صــد تخصیصــی اعتبــارات  ســپس دکتــر 
از  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  دولتــی  ارگان  هــای  و  نهاد  هــا 
ســرکار خانــم اخــوان نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
ــارات  کــردم در امــر اختصــاص یــک درصــد از اعتب خواهــش 
گذشــته  کــه در ســال  دســتگاه  های دولتــی و نیمه دولتــی 
بالــغ بــر 600 میلیــارد تومــان شــد، مــا را یــاری دهنــد تــا بتوانیم 
بــا تخصیــص یــک در صــد از درآمدهــا بــه ورزش همگانــی و 
ــم  کنی ــک  کم ــه جامعــه ورزش  ــم ب ــه شش ــی در برنام قهرمان
و دســتگاه  ها را مکلــف بــه تخصیــص ایــن یــک درصــد از 

کنیــم. اعتبــارات بــه ورزش 
ایــن  از  انــدازی،  مــچ  ورزش  دوســتداران  از  زیــادی  عــده 
کــه درســالن آمفــی تئاتر باشــگاه کارگــران اصفهان  مســابقات 
کننــدگان را  کــرده بودنــد و شــرکت  بــه اجــرا درآمــد  اســتقبال 

مــورد تشــویق قــرار می دادنــد. 

پرورش اندام

کیمیای وطن:
مســابقات فوتبــال مــدارس ابتدایــی نواحــی مختلف اســتان 

اصفهــان بــا قهرمانــی ناحیــه چهــار پایــان پذیرفت.
کــه بــه  در ایــن دوره از رقابت  هــا 9 تیــم شــرکت داشــتند 
میزبانــی ناحیــه پنــج بــه سرپرســتی علــی اســامی از مربیــان 
موفــق در کار پایــه و ســازندگی و مربــی ارزنــده تیم  های ذوب 
کــه ســابقه درخشــانی در تیم هــای ملــی  آهــن و پتــوی اللــه 
گــروه 5 و 4 تیمــی  دیدارهــای خــود را بــه صــورت  دارد، در دو 
دو حذفــی در زمیــن فوتبــال ورزشــگاه انقــاب اســامی  برگــزار 
کــه تیم  هــای نواحــی 2، 3، 4 و نجــف آبــاد پــس از  کردنــد 

کردنــد. غلبــه برحریفــان بــه مرحلــه نیمه نهایــی راه پیــدا 
در ایــن مرحلــه تیم  هــای نواحــی 4 و 2 بــا برتــری مقابــل 
تیم  هــای نجــف آبــاد و ناحیــه 3 بــه فینــال رســیدند و دو 
تیــم ناحیــه ســه و نجــف آبــاد دیــدار رده بنــدی را برگــزار 
کــرد . کــه بــا پیــروزی تیــم ناحیــه ســه خاتمــه پیدا کردنــد 
دیدارهــای پایانــی ایــن رقابت  هــا بــا حضورجمعــی از اســاتید 
کربکنــدی، منصــور  و پیشکســوتان فوتبــال از جملــه رســول 
ابراهیــم زاده، حســین چرخــا بــی، محمــود بابــا یــی، محمــد 
 یــاوری، ســعید جهانگیــری، قاســم جالــی، عبــاس رضایــت
و  آمــوزش  ســازمان  مقامــات  از  چنــد  تنــی  و  اصغرنوحــه 
پــرورش مثــل ســعید حیــدری، رســول یــزدی زاده و رییســی 
کــروان، مدیــر روابــط عمومــی اداره کل  و همچنیــن محمــد پا
از خانواده  هــای   ورزش و جوانــان اســتان و جمــع زیــادی 

بازیکنــان، برگــزار شــد.

در دیــدار رده بنــدی، تیم  هــای ناحیــه 3 و نجــف آبــاد در 
ــات پنالتــی تیــم  کــه در ضرب وقــت قانونــی مســاوی شــدند  
ــد و  ــری برس ــه برت ــر7 ب ــاب 8 ب ــا حس ــد ب ــق ش ــه 3 موف ناحی
ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــابقات را ب ــن مس ــوم ای ــوان س عن
خــوش  و  قدرتمنــد  تیــم  دو  بیــن  کــه  فینــال  بــازی  امــا 
تکنیــک ناحیــه 4 و ناحیــه 2 برگــزار شــد، سرشــاراز زیبایــی، 
نشــان  کــه  بــود  مســتعدی  بازیکنــان  کــی  چاال و  تحــرک 
دادنــد از آمــوزش خوبــی برخــوردار می باشــند و بــه یقیــن 
پشــتوانه  های مطمئنــی بــرای فوتبــال اصفهــان خواهنــد 

کــه در آینــده جــزو بهترین  های فوتبــال، در  بــود؛ بازیکنــا نــی 
کــرد.  تیم  هــای مختلــف هنرنمایــی خواهنــد 

کــم در برابــر  بــه هرحــال بازیکنــان دو تیــم بــا وجــود ســن 
 چشــمان مشــتاق نامداران و پیشکســوتان فوتبال اصفهان
فوتبــال  صحنه  هــای  زیباتریــن  اســترس  ای  ذره  بــدون 

درآوردنــد. نمایــش  بــه  را  بــزرگان 
در  گلــی  نخســت  نیمــه  پایــان  تــا  قشــنگ  بــازی  ایــن   
تــوپ  از  ابتــدا پویــا صفــری  امــا در نیمــه دوم  برنداشــت؛ 
کاشــته پشــت محوطــه جریمــه بــا شــوتی ســنگین و مهــار 

و در دقیقــه  رســاند  ثمــر  بــه  را  ناحیــه 4  اول  گل  نشــدنی 
پایانــی مهــران نفــری از فاصلــه زیــاد بــا چنــان شــوتی دروازه 
کاری از ســنگربان دوم ایــن تیــم  کــه  ناحیــه 2 را فــرو ریخــت 
کــه بیــرون  ســاخته نبــود؛  البتــه دروازه بــان اصلــی ایــن تیــم 
کــرده  ــا دســت بــه دفــع تــوپ مبــادرت  از محوطــه جریمــه ب
کارت قرمــز داور مســابقه از بــازی اخــراج شــده بــود  ــا  بــود، ب

کــه تاثیــر زیــادی در نتیجــه داشــت .
در پایان با حضور مقامات آموزش و پرورش و پیشکسوتان 
کاپ اخــاق  کاپ ، مــدال و احــکام تیم  هــای اول تــا ســوم و 
گرفتــه بــود، اهــدا  کــه بــه تیــم  شهرســتان نجــف آبــاد تعلــق 

 شد.
 داوری ایــن بازی  هــا را جمشــید محمــدی، میثــم عابدینــی
و  داشــتند  عهــده  بــر  حیــدری  عبــداهلل  و  یوســفی  ســجاد 
مراســم  و  بازی  هــا  برگزارکننــده  و  مســابقات  سرپرســت 
 اختتامیــه، علــی اســامی،  چهــره نام آشــنا و مربــی ارزنــده

 بود. 

ــن دوره  ــان ای ــه 4 ، قهرم ــم ناحی ــان  تی ــامی بازیکن  اس
ــی ــدارس ابتدای ــال م ــابقات فوتب مس

مهــران صفــری، علیرضــا رســتمی، مهــدی حاجــی عــرب، 
مســجدی،  نیمــا  صفــری،  پویــا  صفــری،  حمیدرضــا 
خالویــی،  علــی  آقایــی،  مهــدی  عبداللهــی،  امیرحســین 
سیدســهیل حســینی، نیمــا عابــدی، رضــا فرزنــدی، محمــد 
و  شــیروانی  مســعود  مربــی  غفــاری،  عرفــان  مقصــودی، 

قاســمی. رســول  تیــم  سرپرســت 

در رقابت  های فوتبال مدارس ابتدایی:

گل  های نوشکفته ناحیه 4 قهرمان شدند  

 بعــد از جــام ملت  هــای اســترالیا، بــازی بــرای ایــران 
کــرد  تمــام شــد؛ وقتــی ویلیامــز مهــرداد پــوالدی را اخــراج 
تــا ایــران 10 نفــره و در ضربــات پنالتــی بــه حریــف خــود 

ببــازد.
 بعــد از باخــت، فضــای عمومی ایــران را غــم و انــدوه 

بیــن، بعضــی مربیــان  ایــن  دربرگرفــت و در 
کــی روش کارلــوس  برکنــاری   خواهــان 

 شدند. 
بــه قــول بازیکنــان »هنــوز در زمیــن بودیــم و 
ــد  کردن ــه  ــم؛ مصاحب ــه بودی ــن نرفت ــه رختک ب

ــد.«  کنی ــار  کــی روش را برکن ــه  ک
کــرد، حمیــد  کــه مصاحبــه  کســانی  از  یکــی 

پرســپولیس. همچنیــن  وقــت  مربــی  بــود؛  درخشــان 
مصاحبــه انتقــادی بعضــی از مربیــان نــام آشــنای دیگــر 
واقــع همــان معنــای  کــه در  بــر حرف  هایــی  کیــد  تا و 

می دهــد. را  کــی روش  برکنــاری 
ــار ســکوت نمی کنــد و در مصاحبــه ای  کارلــوس ایــن ب  
مــن هیــچ  اســت.  آور  »ایــن حرف  هــا شــرم  می گویــد: 

نکــرده ام.  را  دیگــری  مربــی  شکســت  آرزوی  وقــت 
کنــم  کــه مربــی دیگــر را تخریــب  کاری نمی کنــم  مــن 
خ او بگــذارم. پــدرم مربــی فوتبــال  یــا چــوب الی چــر
یــک  باالخــره  بــازی،  هــر  از  پــس  داد  یــادم  و  بــود 
خانــواده اشــک می ریــزد؛ بــرای همیــن مــن هیــچ وقــت 
مقابلــم  شــخص  بــرای  بــدی   آرزوی 
خیلی  هــا  روز  آن  شــاید  نکــردم...« 
بــرای  کــی روش  می کردنــد  تصــور 
بــه  محبوبیــت  مــردم  بیــن  آنکــه 
زده  را  حرف  هــا  ایــن  بیــاورد،  دســت 
فلســفه  ایــن  می گویــد  او  امــا  اســت؛ 
شکســت  از  بعــد  اســت.  کاری اش 
کادر فنــی ایــن تیــم، شــاید بهتریــن موقعیــت  امیدهــا و 
را  ایــن چندمــاه  کارهــای  تــا  بــود  کارلــوس  در اختیــار 
کــی روش ایــن  کنــد و پاســخ آن هــا را بدهــد؛ ولــی  تافــی 
فلســفه  »در  گفتــه:  بارهــا  و  بارهــا  چــون  نکــرد؛  را  کار 
برکنــار همــکارم  بخواهــم  کــه  نــدارد  جــا  مــن   کاری 

 شود.«

کادر فنی تیم امید را نداد کی روش  جواب 
کشــور رده ســنی جوانــان  رقابت  هــای اســکی قهرمانــی 
در حالــی روز شــنبه  بــه میزبانــی پیســت همــدان برگــزار 
برگــزاری  از  البــرز  و  تهــران  تیم هــای هیئــت  کــه  شــد 
کــه ایــن  مســابقه در ایــن پیســت انصــراف دادنــد؛ چــرا 

پیســت را بــه لحــاظ فنــی اســتاندارد نمی دانســتند.
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اژدری  رضــا 
اظهــار  تســنیم  خبرگــزاری  ورزشــی 
داشــت: دو تیــم هیئــت تهــران و البــرز 
گرفتنــد و  بــه مســایل فنــی پیســت ایــراد 
کشــور  از حضــور در مســابقات قهرمانــی 
انصــراف دادنــد. ایــن در حالــی اســت 
اســتانداردهای  طبــق  دروازه هــا  کــه 

بین المللــی طراحــی شــده بــود و امنیــت بازیکنــان از هــر 
لحــاظ تامیــن شــده بــود.

کیفیــت بــرف هــم در پیســت مطلــوب بــود و  وی افــزود: 
هیــچ مشــکلی وجود نداشــت.

ایــن  در  حضــور  بــرای  کــه  اســتان هایی  بیــن  از   
کــرده بودنــد، تنهــا تیــم تهران  مســابقات اعــام آمادگــی 

دادنــد. انصــراف  و  گرفتنــد  ایــراد  البــرز  و 
کمیتــه فنــی مســابقات اســکی یــادآور شــد: ایــن  مســئول 
دو تیــم در شــرایطی از حضــور در مســابقات انصــراف 
کــه طبــق قانــوان می بایســت تــا یــک  دادنــد 
ســاعت قبــل از شــروع مســابقات اعتــراض 
تیم هــا  ایــن  امــا  می کردنــد؛  اعــام  را  خــود 
ــه  ــا ارای ــه م ــوب ب ــورت مکت ــه ص ــی ب اعتراض

نکردنــد.
حفــظ  و  ســامتی  مــا  بــرای  گفــت:  اژدری 
گــر  ا قــرار دارد.  بازیکنــان درالویــت  امنیــت 
بــه هیــچ وجــه مســابقات را  مشــکلی وجــود داشــت، 

نمی کردیــم. برگــزار 
ــا انصــراف خــود فرصــت حضــور در   ایــن دو تیــم هــم ب

ــد. ــان را از دســت دادن ــی جوان تیــم مل

پیست اسکی تاریک دره همدان، استاندارد و بدون مشکل است
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کتبــر در تمامــی  مســابقات، تــن بــه    تیــم فوتبــال بارســلونا از ابتــدای مــاه ا
کاتاالن هــا هنــوز جــای زیــادی  شکســت نــداده اســت؛ امــا لوئیــس انریکــه، ســرمربی 

بــرای پیشــرفت تیمــش در ادامــه فصــل می بینــد.
انریکــه کــه تیمــش هفتــه گذشــته والنســیا را در دور رفــت از مرحلــه نیمــه نهایــی جام 
کوبیــد و عمــا صعــودش را بــه فینــال  ــا نتیجــه 7 بــر صفــر در هــم  حذفــی اســپانیا ب
گردان خــود را در  کــرد، در جــدول رده بنــدی اللیــگا هــم شــا ایــن رقابت هــا مســجل 
صــدر می بینــد. ایــن در حالــی اســت کــه بارســا در لیــگ قهرمانــان اروپــا هم بــه مرحله 
کــرده و حریــف آرســنال اســت. آخریــن شکســت مــردان  یــک هشــتم نهایــی صعــود 
ــا نتیجــه 2 بــر 1 برابــر ســویا بــود و از آن زمــان نتایــج  کتبــر ب انریکــه در ابتــدای مــاه ا

کارنامــه بارســلونا بــه ثبــت رســیده اســت. تحســین برانگیزی در 
در  خــود  متوالــی  پیــروزی  دهمیــن  کســب  هدفــش  انریکــه  وجــود  ایــن  بــا 
تمامی رقابت هاســت، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا تیمــش در اوج قــرار دارد، اظهار 
داشــت: خیــر، مــا در اوج نیســتیم. مــا در مقطــع پایانــی فصــل گذشــته واقعــا وضعیت 
کار می کنیــم؛ امــا بــه خوبــی  خوبــی داشــتیم. در ایــن فصــل هــم داریــم خــوب 
کــه نتایــج حیاتــی می شــوند.  پارســال نیســتیم. ایــن مقطــع از فصــل زمانــی اســت 
کــورس قهرمانــی در لیــگ   کســب نتیجــه بــرای مــا جهــت باقــی مانــدن در خــط اول 

مهم است.

انریکه: بارسلونا هنوز در اوج نیست

برابــر  بــازی  در  پرســپولیس 
را  لوبانــف  الکســاندر  ذوب آهــن، 
خواهــد  کار  بــه  دروازه  درون  در 
محســن  و  ماریــچ  لــوکا  و  گرفــت 
بنگــر بــار دیگــر زوج دفــاع میانــی 
ایــن تیــم را تشــکیل خواهنــد داد.
از  انصــاری  محمــد  بازگشــت  بــا 
چــپ  جنــاح  در  او  مصدومیــت، 
بــه میــدان خواهــد رفــت و رامیــن 
خ  ها  رضاییــان مدافــع راســت ســر

بــود. خواهــد  فوالدشــهر  در 
خ  ها بــا ترکیبــی متفــاوت بــه میــدان خواهنــد  در خــط میانــی امــا ســر
کامیابی نیــا ایــن بــار محســن مســلمان را نزدیــک بــه خــود  کمــال  رفــت؛ 
خواهــد دیــد و فرشــاد احمــدزاده و علــی علی پــور دو وینگــر چــپ و راســت 

ــود. ــد ب پرســپولیس خواهن
امیــد عالیشــاه و مهــدی طارمــی، دو مهاجــم ســرعتی و در عیــن حــال 
ــه وظیفــه  ک ــود  ــد ب ــرای مدافعــان ذوب آهــن خواهن خ  ها ب تکنیکــی ســر

کــردن دروازه رشــید مظاهــری را برعهــده خواهنــد داشــت. بــاز 
کمندانــی، احمــد نوراللهــی و جــری بنگســتون نیــز ســورپرایزهای  میــاد 

برانکــو در ایــن بــازی خواهنــد بــود. 
 14 ســاعت  از  آهــن  ذوب  و  پرســپولیس  تیــم  دو  دیــدار 
شــد.ترکیب  خواهــد  برگــزار  فوالدشــهر  در  دقیقــه   30 و 
بنگــر محســن  ماریــچ،  لــوکا  لوبانــف،  الکســاندر   پرســپولیس: 
محســن  کامیابی نیــا،  کمــال  رضاییــان،  رامیــن  انصــاری،  محمــد 
مســلمان، فرشــاد احمــدزاده، علــی علی پــور، امیــد عالیشــاه و مهــدی 

طارمــی.

گذشــته و پــس  بیــژن حیــدری هفتــه 
ــه  ک ــپاهان  ــپولیس و س ــدار پرس از دی
بــا تســاوی 2 بــر 2 خاتمــه یافــت، در 
ــام  ــنیم اع ــگار تس ــا خبرن ــو ب گفت وگ
کــه »125 عمــل جراحــی در مــاه  کــرد 
برایــش  داوری  و  می دهــد  انجــام 
همیــن  اســت«.  تفریــح  و  لــذت 
از  تــا برخــی  بــود  کافــی  اظهــار نظــر 
پیشکســوتان داوری علیــه او موضــع 

بگیرنــد.
کــه  گفتــه بــود بــا وجــود جایــگاه مناســبی  بــا ایــن حــال حیــدری پیش تــر 
در عرصــه پزشــکی دارد، در شــرایط برابــر داوری را بــه پزشــکی ترجیــح 

کار قضــاوت عشــق مــی ورزد.  ــه  می دهــد و ب
وجــود  داوری  در  کــه  مشــکاتی  بــه  توجــه  بــا  حــال  هــر  بــه 
از  بیــش  آنچــه  می شــود،  کــه  اعتراض هایــی  و  دارد 
داوری جامعــه  در  یکدلــی  و  اتحــاد  دارد،  اهمیــت   پیــش 

 است.

ج شدند حاتمی و نوراللهی از ترکیب خار

ترکیب پرسپولیس برابر ذوب آهن اعالم شد

لیگ برتر واترپلو 

 فوالد مبارکه سپاهان و 
دانشگاه آزاد

 پس از اظهار نظر داور، در دیدار پرسپولیس 
و سپاهان ابهاماتی ایجاد شد



گفته های تاریخ؛ نا

که به مدرسه تبدیل شد زندانی 

از  یکــی  یــزد،  ضیاییــه  مدرســه 
شــهر  ایــن  تاریخــی  آثــار  مجموعــه 
ــون بافــت تاریخــی  کان کنــون در  اســت. ایــن مدرســه ا
و  بازدیــد  مرکــز  بــه  کنــون  ا و  اســت  گرفتــه  قــرار  یــزد 
ایــن  اســت.  شــده  تبدیــل  شــهر  ایــن  در  گردشــگری 
اســت  یــزد  شــهر  محله هــای  کهن تریــن  از  محــل، 
اســت.  داشــته  شــهرت  شهرســتان  بــه  قدیــم  در  کــه 
مدرســه  کارکــرد  و  ســاخت  از  زیــادی  داســتان های 
آن هــا  از  یکــی  کــه  شــده  بیــان  تاریــخ  در  ضیاییــه 
ایــن  از  یــک  هــر  حــال  هــر  بــه  ولــی  اســت؛  واقعی تــر 
مدرســه  ایــن  از  کــه  گردشــگرانی  بــرای  داســتان ها 
بازدیــد می کننــد، جذابیــت دارد. از ویژگی هــای ایــن 
کــرد  اشــاره  آن  ایوانــی  ســه  حیــاط  بــه  می تــوان  بنــا 
نشــان  اســامی  را  معمــاری  جلوه هــای  از  یکــی  کــه 
از  می تــوان  را  مدرســه  ضیاییــه  معمــاری  می دهــد. 
کــرد. در ایــن بنــا  خصوصیــات عصــر مغولــی قلمــداد 
کاشــی کاری بــه چشــم نمی خــورد  گونــه تزیینــات  هیــچ 
کــه  ــده آن خشــت خــام اســت  ــر جــای مان ــار ب و تنهــا آث

نــگاه داشــته اســت. پــا  بــر  کنــون  را تا بنــا  ایــن 
مدرســه ضیاییــه بــا حــدود ۸ قــرن قدمــت در محلــه 
فهــادان شــهر یــزد در مجــاورت بقعــه دوازده امــام واقــع 
بنــا در ســال ۶۳۱ هجــری قمــری  ایــن  شــده اســت. 
ــا  ــی بن ــین رض ــن حس ــروف ضیاءالدی ــارف مع ــط ع توس
مجدالدیــن  پســرانش  توســط  ه.ق   ۷۰۵ ســال  در  و 
کــه ایــن  حســن و شــرف الدین علــی تکمیــل شــده اســت 
کــه بــرای ایــن بنــا روایــت  دقیق تریــن داســتانی اســت 

می شــود. 
کــه  ح اســت  البتــه دربــاره ایــن بنــا روایت هایــی مطــر
قدمــت ســاخت آن را بــه زمــان حملــه اســکندر مقدونــی 
عنــوان  بــه  بنــا  ایــن  از  می دهــد؛  نســبت  ایــران  بــه 
کاربــری داده  زنــدان اســتفاده می شــده و بعدهــا تغییــر 
گرفتــه اســت. و بــه عنــوان مدرســه مــورد اســتفاده قــرار 

مسابقه طراحی صنایع دستی 
در اســتان چهارمحال و بختیاری 

برگزار می شود

دفتــر  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
میــراث  کل  اداره  ارتباطــات  و  فرهنگــی  امــور 
اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
چهارمحــال و بختیــاری، مهلــت ارســال آثــار مســابقه 
و  چهارمحــال  اســتان  در  دســتی  صنایــع  طراحــی 
تمدیــد جــاری  ســال  مــاه  بهمــن   21 تــا   بختیــاری 

 شد.
اداره  کل  ســنتی  هنرهــای  و  دســتی  صنایــع  معــاون 
گردشــگری اســتان  میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
چهارمحــال و بختیــاری از تمدیــد مهلــت ارســال آثــار 
کاربــردی  مســابقه طراحــی صنایــع دســتی بــا رویکــرد 
کــردن محصــوالت اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: 

محورهــای ارایــه آثــار عبارتنــد از: 
نوآورانــه  کمپوزیســیون های  و  ترکیب هــا  1-فرم  هــا، 
بــا  اســتان  بــر رشــته های بومــی  کیــد  تا بــا  و خاقانــه 

رنگ هــا و  نقــوش  هماهنگــی  و  تناســب  رعایــت 
کارکــرد   2- ایجــاد تناســب و تطابــق از دیــدگاه ارتقــای 
ایــن محصــوالت در دکوراســیون زندگــی مــدرن معاصــر 
)ایجــاد تناســب بیــن محصــول طراحــی و تولیــد شــده 

کارکــرد امــروزی آن ( بــا 
در  موجــود  کاســتی  های  و  عیــوب  رفــع   -3
دیــدگاه  از  حاضــر  حــال  در  تولیــدی  محصــوالت 
محصــول،  کلــی  فــرم  مواداولیــه،  )کیفیــت  طراحــی 

. ) هــا لگو ا و ح  ها طر ، نگ ر
مهــرداد رییســی بــا بیــان اینکــه شــرکت بــرای تمامــی 
ایــن مســابقه  هنرمنــدان، صنعتگــران و طراحــان در 
کثــر پنــج اثــر بــه  آزاد اســت و هــر هنرمنــد می توانــد حدا
همــراه فایــل تصاویــر آثــار را بــرای شــرکت در مســابقه 
هنرهــای  و  دســتی  صنایــع  معاونــت  بــه  و  انتخــاب 
کنــد، افــزود: همــه آثــار بایــد از  ســنتی اســتان ارســال 
باالیــی  کیفیــت  از  اجــرا  و  خاقیــت  طراحــی،  لحــاظ 
کلیــه  برخــوردار باشــند . رییســی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کــم و  کامــل و ســالم بــدون هیــچ  آثــار بایــد بــه صــورت 
کاســتی تحویــل داده شــوند، افــزود: ارایــه آثــار بــه ایــن 
معاونــت، از  21 دی مــاه تــا 15بهمــن مــاه ســال جــاری 
کــه بــه مــدت یــک هفتــه بــا توجــه بــه درخواســت  بــود 
تمدیــد  جــاری  ســال  مــاه  بهمــن   21 تــا   متقاضیــان 

شد.
پس از برگزاری مســابقه و ارزیابی آثار توســط داوران به 
 10 اثــر منتخــب و برترلــوح تقدیــر وجوایز ارزنــده ای اهدا

 می شود.

گردشگری

 فرایند پنج گانه تحقق 
 اهداف انقالب اسالمی 

در نگاه رهبر انقالب

و  اســامی  ایــران  انقــاب 
پژوهشگر حوزه و دانشگاه

سید حسین هاشمی

فرآینــدی  آن  اهــداف  تحقــق 
بــرای  گــون اســت و  گونا کــه  دارای مراحــل  اســت 
تــاش  و  زیــاد  زمــان  بــه  احتیــاج  آن  همــه  تحقــق 
اتفــاق   57 ســال  بهمــن  در  آنچــه  دارد.  بســیاری 
و  بــه مقصــود  رســیدن  تــا  و  بــود  کار  افتــاد، شــروع 

منتهی راه زیادی در پیش روست.

 مرحله اول: انقالب اسالمی
انقابــی  تحقــق  بــود  راه  ایــن  شــروع  آنچــه   
اســت  دینــی  آموزه هــای  و  مبانــی  بــر  مبتنــی 
مــردم  کاری  فــدا و  راحــل  امــام  رهبــری  بــا  کــه 
تغییــر  خواســتار  مــردم  یعنــی  کــرد؛  پیــدا  تحقــق 
و  ایثارگــری  بــا  و  بودنــد  خــود  نظــام  در  بنیــادی 
ایجــاد را  تغییــری  چنیــن  توانســتند   جان فشــانی 

کنند.  
 هــدف از انقــاب هــم برخــورداری از همــه خوبی هــا 
کــه خــدای متعــال بــه  و پیشــرفت ها و برکاتــی اســت 
بــه  رســیدن  اســت.  داده  وعــده  مومــن  ملت هــای 
گــر چــه دشــواری های زیــادی داشــت،  ایــن مرحلــه ا

ولــی راحت تریــن مرحلــه بــود.

 مرحله دوم: تشکیل نظام اسالمی

شــود واقــع  دگرگونــی  و  انقــاب  اینکــه  از  پــس     
 نوبــت می رســد بــه تشــکیل نظــام اســامی. بــرای 
انقــاب  از  خــود  اهــداف  بــه  ایــران  ملــت  اینکــه 
بــر  نظامی کــه  و  سیســتم  کــه  اســت  الزم  برســد، 
کــم می شــود، برآمــده از آموزه هــای دینــی  کشــور حا
باشــد. آنچــه معیــار قانون گــذاری و اجراســت، اســام 
اســامی انجام انقــاب  ایــن مرحلــه هــم در   باشــد. 
 شــد؛ یعنــی قانــون اساســی نوشــته و تصویــب شــد 
و در آن تاییــد ولــی فقیــه، میــزان مشــروعیت دیگــر 

ک و میــزان در مشــروعیت قوانیــن قــوی شــد. مــا
مطابقت با احکام اسامی است. 

 مرحله سوم: تشکیل دولت اسالمی

 بــرای اینکــه انقــاب اســامی به اهــداف خــود برســد، 
انقــاب مســئولیت  ایــن  کــه در  کســانی  الزم اســت 

ــند. ــامی باش ــکام اس ــه اح ــل ب ــد، عام ــدا می کنن پی
 بــرای تحقــق اهــداف انقــاب اســامی  بــودن قوانیــن 
متصــدی  کــه  مســئولینی  بلکــه  نیســت؛  کافــی 
اجــرای قوانیــن می شــوند، بایــد مومــن بــه اســام و 
مرحلــه  ایــن  بــه  دسترســی  باشــند.  آن  آموزه هــای 
ــور  ــه ط ــوز ب ــا هن ــاب م ــت و در انق ــکل اس ــیار مش بس

کامــل تحقــق پیــدا نکــرده اســت. 
بتوانــد مقاصــد  کــه  اســت  اســامی، دولتــی  دولــت 
تامیــن  را  آن هــا  عظیــم  انقــاب  و  ایــران  ملــت 
کــه در آن رشــوه، فســاد اداری  کنــد؛ دولتــی اســت 
مــردم  بــه  بی اعتنایــی  کــم کاری،  ویژه خــواری، 
 میــل بــه اشــرافی گری و حیــف و میــل بیــت المــال

 نباشد.  
ابتــدای  اســامی  از  دولــت  تحقــق  بــرای  تــاش 
ســال  در طــی 37  و  شــده  شــروع  انقــاب  پیــروزی 
داشــته نشــیب  هایی  و  فــراز  انقــاب  گذشــت   از 

 است .

کشور اسالمی  مرحله چهارم: تشکیل 

کــه  دولتــی  شــد،  تشــکیل  اســامی   دولــت  گــر  ا  
کشــور  مســئوالن آن مجــری احــکام اســام باشــند، 
عدالــت  شــد؛  اســامی خواهد  واقعــی  معنــای  بــه 
بــه  فقــر  رفــت.  خواهــد  بیــن  از  تبعیــض  و  مســتقر 
کــن می شــود و عــزت حقیقــی بــرای  تدریــج ریشــه 

می آیــد. وجــود  بــه  مــردم 
آموزه هــای  بــه  عامــل  نظــام  مســئوالن  گــر  ا  
اسامی باشــند، مــردم نیــز بــا تاثیــر پذیرفتــن از آن هــا 
بــه ســمت عمــل بــه احــکام اســامی خواهند رفــت.
گــر مســئوالن راســتگو باشــند، مــردم هــم راســتگو   ا

خواهنــد بــود؛  
شــجاع  نیــز  مــردم  باشــند،  شــجاع  مســئوالن  گــر  ا

بــود.  خواهنــد 
اســام  کــه  کشــوری  اســامی،  یعنــی  کشــور 
تحرک آفریــن،  آور،  نشــاط  حیات بخــش، 
و  انحــراف  و  تحجــر  و  اندیشــی  کــج  بــدون  اســام 
ــده  شــجاعت آفرین داشــته باشــد؛ اســام هدایت کنن
کــم  حا آن  بــر  دانــش  و  علــم  ســوی  بــه  انســان ها 

. شــد با
ــامی  ــرن اول اس ــه در ق ک ــکلی  ــان ش ــا هم ــامی ب  اس
مجموعــه  یــک  توانســت  و  شــد  عمــل  آن   بــه 
جهانــی  و  تاریخــی  تمــدن  اوج  بــه  را  کنــده  پرا
 برســاند و تمــدن و دانــش آن بــر دنیــا ســیطره پیــدا

کند.  

 مرحله پنچم: تشکیل تمدن اسالمی

بــرای  کنــد،  پیــدا  اســامی تحقق  کشــور  گــر  ا  

شــد  و  خواهــد  الگــو  اســامی  کشــورهای  ســایر 
کــم  حا اســامی  و  انقــاب  ســمت  بــه  نیــز  آن هــا 
می تــوان  و  کــرد  خواهنــد  حرکــت  اســام  کــردن 
پیــدا اســامی  تحقــق  تمــدن  کــه  داشــت   انتظــار 

کند.   
کشــور اســامی پدید آمــد، تمــدن اســامی  بــه  وقتــی 
وجــود خواهــد آمــد و فرهنــگ اســامی فضای جهــان 

گرفــت.  را فــرا خواهــد 

یادداشت 

ــئوالن و  ــور مس ــا حض ــور« ب ــی »ن ــزرگ قرآن ــن ب   جش
نخبــگان قرآنــی اســتان، در محــل پردیــس بین الملــل 

دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد برگــزار شــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
 کانون هــای فرهنگ هنــری مســاجد یــزد، جشــن بــزرگ 
قرآنــی »نــور« بــه مناســبت دهــه فجــر بــا حضور مســئوالن 
اســتانی و نخبــگان قرآنــی اســتان یــزد و بیــش از یــک 
هــزار نفــر از اقشــار مختلــف مــردم، در محــل پردیــس 
 بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد برگــزار شــد.

کــه اقشــار مختلــف مــردم حضور داشــتند  در ایــن مراســم 
از نخبــگان قرآنــی محمــد پــروا، قــاری برتــر خردســال 
ــر اســتانی، مابــی بــی  اســتان یــزد، نوجــوان حافــظ برت
زهــرا، معلــم ســنتی قــرآن، خانــواده حاج حســن دانــش و 

کشــوری تجلیــل شــد. اســتاد رازی، هنرمنــد قرآنــی 
از  رازی  اســتاد  قرانــی،  جشــن  ایــن  در  همچنیــن 
کشــور بــه اجــرای  هنرمنــدان و خوش نویســان قرآنــی 
زنــده قرآنــی پرداخــت و در پایــان ایــن مراســم نیــز، یکــی 
دانــش  حاج حســن  خانــواده  بــه  را  خــود  زنــده  آثــار  از 
کشــورمان  جان باختــه حادثــه منــا و قــاری بین المللــی 

کــرد. اهــدا 
محمدرضــا جعفــری، معــاون آمــوزش و پژوهــش ســتاد 
کانون هــای مســاجد،  گفــت:  کانون هــای مســاجد  عالــی 

حــال  در  و  هســتند  مســاجد  معنــوی  آبادانــی  افتخــار 
اســامی در  ارشــاد  وزارت  حمایت هــای  بــا  نیــز  حاضــر 
عمــوم  و  نوجوانــان  و  جوانــان  خــادم  کشــور،   سراســر 
کانون هــای فرهنگی هنــری  مــردم هســتند. وی افــزود: 
کــه  هســتند  خاصــی  وظیفه هــای  دارای  مســاجد 
عمــران معنــوی مســاجد، مهم تریــن وظیفــه آن هــا در 
ــی  جامعــه اســت. معــاون آمــوزش و پژوهــش ســتاد عال
ــا توجــه  ــرد: ب ک کشــور خاطرنشــان  کانون هــای مســاجد 
کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد  ــه اینکــه فلســفه  ب

کارکردهــای فرهنگــی و تبلیغــی اســت و یکــی  احیــای 
کارکردهــای اصلــی آن نیــز احیــای فرهنــگ قرآنــی در  از 
گام هــای  جامعــه اســت، مــا می توانیــم در ایــن راســتا 
کــرد: در حــال حاضــر  اساســی برداریــم. جعفــری تصریــح 
کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد افتخــار دارنــد تــا 
ح تــاوت نــور را در  ح قرآنــی بــا نــام طــر ماندگارتریــن طــر
کــه طــی آن  کنــد  کشــور اجــرا  29 هــزار مســجد و مرکــز در 

ــود. ــاوت ش ــرآن ت ــه از ق ــک صفح ــه ی روزان
ســطح  در  مســاجد  کانون هــای  در  داد:  ادامــه  وی 

بحــث  در  نــور  خانــه   500 هــزارو  یــک  از  بیــش  کشــور 
راســتا  ایــن  در  و  دارنــد  فعالیــت  قرآنــی  فعالیت هــای 
ــزد از  ــان ی ــی مدهامت ــزرگ قرآن ــنواره ب ــزاری جش ــز برگ نی
ــت. ــش اس ــن بخ ــاخص ای ــر ش ــای دیگ ــه برنامه ه جمل
کانون هــای  عالــی  ســتاد  پژوهــش  و  آمــوزش  معــاون 
فعالیت هــای  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  کشــور  مســاجد 
انجام شــده بیــش از 500 جلســه ســنتی قــرآن احیــا شــده 
ح قرآنــی  اســت و در ایــن جهــت نیــز مشــارکت در طــر
در  مــا  کــرد:  بیــان  جعفــری  داریــم.  1450نیــز  و   1449
کانون هــای  کــه بیــش از 750  اســتان یــزد افتخــار داریــم 
راســتای  در  کــه  کردیــم  راه انــدازی  را  فرهنگی هنــری 
کننــد.  فعالیــت  مســاجد  در  معنــوی  فعالیت هــای 
کانون هــای  عالــی  ســتاد  پژوهــش  و  آمــوزش  معــاون 
کــرد: انقــاب مــا بندگــی خداونــد  کشــور بیــان  مســاجد 
کــه معتقــد اســت  را بــه خوبــی نشــان داد؛ بــه نحــوی 
خــدای متعــال انســان را آزاد آفریــده اســت و هــر انســانی 
بــه شکســت  بــه جــز خــدا باشــد، منجــر  بنــده فــردی 

می شــود.
اســامی با  جمهــوری  کــرد:  خاطرنشــان  جعفــری 
ســرلوحه قــراردادن شــعار انقــاب اســامی برخــاف غرب 
 کــه ادعــای آزادی دارنــد، آزادی را بــه تمــام معنــا نشــان 

داد.

جشن قرآنی »نور« در یزد برگزار شد

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گفــت: بــرای ســاماندهی  گردشــگری اســتان اصفهــان 
تاریخــی  روی پل هــای  بــر  بیشــتر  نظــارت  و  بررســی 
ــدازی  ــه زودی راه ان ــده رود ب ــای زاین ــی پل ه ــگاه مل پای

می شــود.
فریــدون اللهیــاری بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
اظهــار  زاینــده رود  پل هــای  ملــی  پایــگاه 
در  کــه  برنامه هایــی  از  یکــی  داشــت: 
پایــگاه  راه انــدازی  اســت،  اقــدام  دســت 
کــه  اســت  زاینــده رود  پل هــای  ملــی 
هماهنگی هــای  و  داده ایــم  درخواســت 

 اولیــه بــرای ایجــاد دفتــر و ایــن پایــگاه انجــام شــده
 است.

وی افــزود: ایــن پایــگاه بــر روی پل هــای زاینــده رود 
کارشناســان و متخصصــان  نظــارت دارد و بــا حضــور 
میراث فرهنگــی، در بــاره پل هــا مطالعــه بررســی پایــش 

و پیگیــری نواقــص و مشــکات را پیگیــری می کنــد.
گردشــگری  کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و  مدیــر 
کــرد: از پــل اورگان در غــرب  اســتان اصفهــان بیــان 
اســتان، بخــش چنــارود چــادگان تــا ورزنــه در شــرق 

اســتان اصفهــان پایــش می شــود.
اورگان  پــل  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
در حــال ثبــت ملــی اســت و در حــال 
در  پــل  ایــن  تــا  هســتیم  پیگیــری 
ثبــت  بــه  ایــران  ملــی  آثــار  فهرســت 

. ســد بر
ــا  ــرای پل ه ــت: ب ــار داش ــاری اظه اللهی
گرچــه محدودیــت اعتبــار  برنامه هــای مفصلــی داریــم ا
در بخش هــای  امــا  شــده،  اقدامــات  بعضــی  از  مانــع 
اســتحکام و مرمــت مطالعاتــی و پژوهشــی پیرامــون 
پل هــای  مبلمــان  همچنیــن  و  زاینــده رود  پل هــای 

تســنیم داریم.منبــع:  زیــادی  برنامه هــای  زاینــده رود 

کل میراث فرهنگی اصفهان: مدیر 

پایگاه ملی پل های زاینده رود در اصفهان راه اندازی می شود
کاشــی فرش های مســجد  استحکام بخشــی  و  مرمــت 
فجــر  مبــارک  دهــه  بــا  هم زمــان  اهلل،  لطــف  شــیخ 
کیمیــای وطــن و بــه نقــل از  گــزارش  انجــام شــد. بــه 
اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  عمومــی اداره  روابــط 
افــزود:  ایــن خبــر  اعــام  بــا  زیــرک  اصفهــان، منصــور 

بــه  دوره ای  بازدیدهــای  بــه  توجــه  بــا 
عمــل آمــده از بناهــا، شــاهد آن بودیــم 
شبســتان  کــف  کاشــی فرش های  کــه 
شــیخ  مســجد  زیرزمیــن  همچنیــن  و 
لطــف اهلل در قســمت هایی از بســتر خــود 
جــدا شــد یــا درحــال جــدا شــدن بــود. بــه 
همیــن منظــور و بــا توجــه بــه درپیــش 

از  اســتقبال  بــرای  بناهــا  آماده ســازی  و  نــوروز  بــودن 
مهمانــان نــوروزی، پــس از بررســی و مانیتورینــگ تمــام 
کــف مســجد، نقــاط در خطــر شناســایی و  قســمت های 

شــد. آغــاز  کاشــی  ها  واستحکام بخشــی  مرمــت  کار 

بــه  قســمت ها،  از  بعضــی  در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
علــت فرســودگی مــات بســتر در طــول زمــان و رفــت و 
کــف شبســتان  کاشــی های  آمدهــای مکــرر، تعــدادی از 
اصلــی و زیرزمیــن از بســتر خــود جــدا شــد یــا در شــرف 
کــه بــا توجــه بــه ســرعت عمــل و  جــدا شــدن بودنــد 
گــروه  کارشناســان  موقــع  بــه  شناســایی 
امانــی، خســارتی بــه هیــچ یــک ازکاشــی ها 

نشــد. وارد 
زیــرک افــزود: پــس از بسترســازی دوبــاره 
جــای  در  اصلــی  شبســتان  کاشــی های 
و  مرمــت  شــد؛  استحکام بخشــی  خــود 
زیرزمیــن  کاشــی های  استحکام بخشــی 
گــروه  هم زمــان بــا دهــه فجــر، بــه دســت اســتادکاران 
 200 بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  میــراث  معاونــت  امانــی 
میلیــون ریــال درحــال انجــام اســت و در مــدت دو مــاه 

رســید. خواهــد  پایــان  بــه  عملیــات  شــروع  از 

رویدادهای پیش رو 

معارف و گردشگری دوشنبه      19 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 88جشن قرآنی »نور« در یزد برگزار شد ســـــال دوم       ݡسݒ

کل فرهنگــی و فــوق برنامــه دانشــگاه پیــام نــور از آغــاز رونــد بیســتمین  مدیــر 
کشــوری ایــن  گفــت: مرحلــه  جشــنواره قرآنــی دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و 

جشــنواره شــهریورماه امســال برگــزار می شــود.
کل فرهنگــی و فــوق برنامــه دانشــگاه پیــام  سیدابوالحســن ترابــی، مدیــر 
نــور، بــا اشــاره بــه آغــاز رونــد بیســتمین جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویان 
ــا ابــاغ آیین نامــه  ــد برگــزاری ایــن جشــنواره ب گفــت: رون ــور  دانشــگاه پیــام ن

آغــاز شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره قرآنــی دانشــجویان پیام نــور در ســه مرحلــه 
ــزار می شــود، افــزود: زمان بنــدی برگــزاری  کشــوری برگ مقدماتــی، اســتانی و 
شــده  گرفتــه  اســاس تصمیمــات  بــر  اســت.  شــده  مراحــل مشــخص  ایــن 
مرحلــه مقدماتــی ایــن جشــنواره در اســفندماه برگــزار می شــود؛ قبــل از آن نیــز 
گرفتــه شــده  ــام شــرکت کنندگان در جشــنواره در نظــر  بهمن مــاه بــرای ثبت ن

اســت.
کــرد: همچنیــن  مدیــر کل فرهنگــی و فــوق  برنامــه دانشــگاه پیــام نــور تصریــح 
مرحلــه اســتانی ایــن مســابقات نیــز اردیبهشــت ماه ســال 95 اســت و پــس از 
کشــوری بــه میزبانــی اســتان قزویــن و در شــهریورماه ســال  آن نیــز مرحلــه 

ــزار می شــود. آینــده برگ
کیــد بــر اســتقبال مناســب دانشــجویان از بیســتمین جشــنواره  ترابــی بــا تا
بیشــتر  حضــور  بــرای  امســال  کــرد:  بیــان  نــور،  پیــام  دانشــگاه  قرآنــی 
ــم ایــن  ــه امیدواری ک ــم  کرده ای ــی را اعمــال  دانشــجویان در جشــنواره تغییرات
کثــری دانشــجویان در  تغییــرات منتهــی بــه نتیجــه شــود و شــاهد حضــور حدا

ایــن جشــنواره باشــیم.
دربــاره جشــنواره های  ادامــه  در  وی 
دانشــگاه  اســاتید  و  کارکنــان  قرآنــی 
کــرد: ایــن  پیــام نــور نیــز خاطرنشــان 
زمان بنــدی  دو  در  جشــنواره،  دو 
می شــود؛  برگــزار  متفــاوت  کامــا 
جشــنواره  پیگیــر  حاضــر   حــال  در 
کارکنــان و اســاتید هســتیم و اســتان 
نیــز  آن  کشــوری  مرحلــه  میزبــان 

اســت. شــده  مشــخص 
برنامــه  فــوق  و  فرهنگــی  کل  مدیــر 
ســایر  دربــاره  نــور  پیــام  دانشــگاه 
قرآنــی  جشــنواره  بخش هــای 

ــرد: زمان بنــدی بخش هــای مختلــف  ک دانشــجویان ایــن دانشــگاه اذعــان 
ایــن جشــنواره در آیین نامــه اباغــی مشــخص شــده اســت؛ در بخش هایــی 
کــه نیــاز بــه ارســال آثــار اســت نیــز،  1 خــرداد مــاه تــا 31 تیرمــاه 1395 مهلــت 

اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در  آثــار  ارســال  بــرای 
کار داوری ایــن  کــرد: بعــد از دریافــت آثــار از روز 10 مردادمــاه،  ترابــی اظهــار 
آثــار آغــاز می شــود تــا بــه ایــن ترتیــب همــه چیــز بــرای برگــزاری مرحلــه نهایــی 

بیســتمین جشــنواره قرآنــی دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور مهیــا شــود.
دانشــگاه  قرآنــی  جشــنواره  بیســتمین  شــفاهی  بخــش  می شــود،  یــادآور 
حفــظ  ترتیــل،  قرائــت  تحقیــق،  قرائــت  رشــته های  در  نــور  پیــام 
کریــم،  قــرآن  کل  حفــظ  جــزء،    20 حفــظ  جــزء،   10 حفــظ  جــزء،  پنــج 
ســخنوری  آییــن  و  تواشــیح)آقایان(  و  اذان  مناجات خوانــی،  و   دعــا 

برگزار می شود. منبع: ایکنا

انتشــارات فقــه روز وابســته بــه انتشــارات انقــاب اســامی،  دومیــن مجلــد 
کتاب هــای احــکام موضوعــی فقهــی منطبــق بــا فتــاوای  از مجموعــه 
را  آیت اهلل العظمی خامنــه ای )مدظله العالــی(  مرجــع عالی قــدر حضــرت 

کــرد. منتشــر 
مطابــق  و  خمــس  ع  موضــو در  مهــم   مســایل  حــاوی  حاضــر  کتــاب 
العظمی خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت  عالی قــدر  مرجــع  فتــاوای  بــا 

. ســت ا ) لی لعا ظله ا مد (
موضوعــی  احــکام  کتاب هــای  مجموعــه  از  مجلــد  دومیــن  اثــر،  ایــن 
کــه توســط انتشــارات فقــه  فقهــی منطبــق بــا فتــاوای معظم لــه اســت 
نیــز،  بــه زودی مجلــدات بعــدی مجموعــه  مذکــور  روز منتشــر شــده و 
 در موضوعــات مختلــف از جملــه احــکام پزشــکی، حــج و ســفر عرضــه 

خواهد شد.
کتــاب عــاوه بــر مــوارد موجــود در رســاله  »اجوبة االســتفتائات«  در ایــن 

 استفتائات جدیدی نیز اضافه شده است.
ایــن مجلــد شــامل مباحثــی از قبیــل روش محاســبه و پرداخــت خمــس، 
مــوارد وجــوب خمــس، مســتثنیات خمــس، مصارف خمس و مســتحقین 

آن، تصــرف در مــال متعلــق خمــس و متفرقــات خمــس اســت.
کــه نفــع آن عــام و بهره گیــری  گرفتــه اســت  تدویــن اثــر بــه نحــوی انجــام 

از آن بــرای همــگان آســان باشــد. 
ــه ایــن رســاله را تاییــد و  ــر اســتفتائات معظم ل کــه دفت ــر اســت  شــایان ذک

عمــل بــه آن را مجــزی اعــام نموده انــد. منبــع ایمنــا

میزبان بیستمین جشنواره قرآنی دانشگاه پیام نور 
مشخص شد

به همت انتشارات انقالب اسالمی؛

احکام خمس از دیدگاه مقام معظم رهبری 
منتشر شد

آتشكده ویگل آران و بیدگل
که از دوره پیش از اسالم تا دوره های مختلف اسالمی آباد بوده است. آتشكده ویگل، درون محوطه تاریخی وسیعی قرار دارد 

پــالن ایــن ســاختمان آتشــگاهی، چلیپایی شــكل و ماننــد چهارطاقی هــای دوره ساســانی دارای چهــار دهانــه ورودی اســت. در مرکــز ســاختمان نیــز 
گچبــری قــرار دارد. در اطــراف پایــه آتشــدان و ورودی ســطح آتشــگاه نیــز، بقایــا و  بقایــای یــک آتشــدان منحصربه فــرد از دوره ساســانی بــا تزیینــات 

گچبــری زیبایــی از همیــن عصــر بــه دســت آمــده اســت.  قطعــات 

جاذبه گردشگری

کاشی فرش های   مرمت و استحکام بخشی 
مسجدشیخ لطف اهلل

سرویس  گردشگری
آذین عطریان

برپایی آزمون آنالین چهارمین 
ح ملی تربیت حافظان قرآن طر

62  محفل انس با قرآن در یزد 
برگزار می شود

برگزاری دوره ارتقای مدیران 
موسسات قرآنی استان تهران 

در اصفهان 

جشنواره استانی قرآنی دانشگاه 
پیام نور برگزار می شود

هفته دوم اسفندماه امسال 
کشور در سراسر 

این محافل قرآنی از 12 تا 22 
بهمن ماه در مساجد، موسسات 

قرآنی، خانه های قرآنی و ... 
سطح استان برگزار می شود

  از 18 تا 20 بهمن ماه 
مجمع خّیران قرآن و عترت 

استان اصفهان
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کنش  افراد در برابر خشم وا
حدیثــی در  آلــه،  و  صلــی  اهلل  علیــه  خــدا   رســول 
گــون  گونا  می فرماینــد: انســان  ها در برابــر خشــم و غضــب 
هســتند؛ برخــی دیــر بــه خشــم می آینــد و زود آرام می گیرنــد. 
گروهــی  ــد؛  ــه خشــم می آینــد و زود برمی گردن عــده ای زود ب
برخــی  آرام می گیرنــد.  دیــر  و  بــه خشــم می آینــد  زود  نیــز 
دیگــر، دیــر بــه خشــم می آینــد و دیــر آرام می شــوند. بهتریــن 
اینــان، کســانی هســتند کــه دیــر بــه خشــم می آینــد و زود آرام 
کــه  کســانی هســتند  و راضــی می شــوند و بدتریــن ایشــان، 

ــوند. ــی می ش ــر آرام و راض ــد و دی ــم می آین ــه خش زود ب
شعله در درون

اســت الزم  و  مفیــد  بشــر  زندگــی  بــرای  آتــش  آنکــه   بــا 
بی توجهــی  و  غفلــت  کمتریــن  بــا  و  دارد  نیــز  زیان  هایــی 
ــراد  ــال اف ــان و م ــد و ج ــار آی ــه ب ــوزی ب ــت آتش س ــن اس ممک
طعمــه حریــق شــود. غریــزه خشــم نیــز ماننــد آتشــی اســت 
ســوزان و بــرای حیــات انســان  ها ضــروری؛ بــا ایــن حــال 
کنتــرل و مراقبــت شــدید قــرار بگیــرد.  حتمــا بایــد تحــت 
ــد  کن ــروز  ــه ب ــی روی ــد و ب ــد بمان ــا و بی قی ــزه ره ــر ایــن غری گ ا
ریشــه  های ســعادت فــرد و اجتمــاع را می ســوزاند و دیــن و 

دنیــای او را بــه تباهــی می کشــاند. 
آتشــی  خشــم،  می فرماینــد:  الســام  علیــه  علــی  حضــرت 
کــه آن را در باطــن خــود محبــوس  کســی  اســت مشــتعل؛ 
دارد، بــا ایــن عمــل شــراره اش را فــرو نشــانده اســت و آن 
کــه در  کســی اســت  گــذارد، خــود او، اولیــن  کــه آزادش  کســی 

می ســوزد. شــعله اش 
خشم؛ ریشه رذایل اخالقی

بــه  او  می شــود  ســبب  خشــمگین،  انســان  خشــم  گاهــی 
کینه جویــی، حســد  گناهــان دیگــری چــون انتقــام خواهــی، 
کــه حضــرت علــی علیــه الســام  کشــیده شــود. چنــان  و... 
بــه  را  تــو  غضــب  و  خشــم  کــه  بــاش  گاه  »آ می فرماینــد: 
کــه در نتیجــه خشــمت شــفا  گنــاه وادار نکنــد؛ چــرا  ارتــکاب 

می یابــی، ولــی دینــت بیمــار می گــردد.«
خاطــر  بــه  نبایــد  می شــود،  ناراحــت  کســی  از  انســان  گــر  ا
آرامــش و تســکین دل خــود، بــه دیگــری تهمــت نــاروا بزنــد؛ 
زیــرا فــرد در ایــن حالــت گاهــی گناهــان بزرگــی را نیــز مرتکــب 

می شــود: 
چــه چیــز از خشــم و غضــب ســخت تــر اســت؟ همانــا مــرد 
غضــب می کنــد و بــر اثــر آن مرتکــب قتــل می شــود یــا زن 

را متهــم می ســازد. کدامنــی  پا
گــرداب  بــه  کــه  »کشــتی ای  آورده انــد:  زمینــه  همیــن  در 
ک و امــواج  ــار طوفان  هــای شــدید و وحشــتنا گرفت ــاده و  افت
هــول انگیــز شــده اســت، بــه خــاص و نجــات نزدیک تــر 
اســت از کســی که شــعله خشــمش برافروخته شــده اســت.« 

مطالعــات و پژوهــش

خشم

 راه های از بین بردن 
کرم  های کوچک میوه 

ــد میــوه و ســبزیجات    بســیاری اوقــات پــس از خری
در  کــه  می شــوید  ریــزی  مگس  هــای  و  پشــه  متوجــه 
آشــپزخانه شــما جــوالن می دهنــد. بــرای از بیــن بــردن 
خواهیــم  قــرار  شــما  اختیــار  در  روش   4 حشــرات  ایــن 
کــه بایــد انجــام دهیــد دور انداختــن  کاری  داد. اولیــن 
میوه  هــای خــراب و له شــده اســت. پــس از آن یکــی از 

کار ببندیــد: روش  هــای زیــر را بــه 
گــرم شــکر و همیــن طــور 60  1. نیــم لیتــر شــیر را بــا 120 
ــرای 10 دقیقــه داخــل یــک  کنیــد  و ب گــرم فلفــل ترکیــب 
قابلمــه بجوشــانید. ســپس ایــن ترکیــب را داخــل یــک 
کم عمــق بریزیــد و در فضــای اتــاق قــرار دهیــد.  ظــرف 
ــه آن جــذب می شــوند و در آن غــرق خواهنــد  حشــرات ب

شــد.
کمی ســرکه را در یــک شیشــه یــا لیــوان بریزیــد   2. مقــدار 
و قطعــه ای از یــک میــوه رســیده را در آن قــرار دهیــد؛ بــا 
کنیــد و آن را از انتهــای باریــک  کاغــذ یــک قیــف درســت 
ــه  ــا دهان ــد. محــل برخــورد قیــف ب داخــل شیشــه بگذاری
کامــا بپوشــانید تــا حشــرات نتواننــد  شیشــه را بــا چســب 
ج شوند.حشــرات بــه ایــن ترتیــب در پــی میــوه  از آن خــار

در دام می افتنــد.
 3. یــک بطــری ســرکه ســیب را برداریــد؛ درب آن ر ا بــاز 
کنیــد روی آن یــک الیــه پاســتیک بکشــید و آن را دور 
آن  داخــل  ســوراخ  یــک  کنیــد؛  بطــری محکــم  دهانــه 
کنیــد تــا حشــرات بتواننــد وارد شــوند. حشــرات  ایجــاد 
و  کننــد  مقاومــت  ســرکه  بــوی  مقابــل  در  نمی تواننــد 
آن  از  نمی تواننــد  دیگــر  امــا  می شــوند؛  بطــری  داخــل 

ج شــوند. خــار
گــر روش درپــوش پاســتیکی جــواب نــداد می توانیــد  4. ا
کاســه ســرکه اضافــه  ســه قطــره مایــع ظرفشــویی بــه یــک 
کنیــد و آن را همیــن طــور بــدون در پــوش بگذاریــد. ایــن 
کار باعــث جــذب حشــرات و فــرو رفتــن آن هــا در ســرکه 

خواهــد شــد.
nikoo.com : منبع 

اسرار خانه داری 

ساحل سرخ چین
کــه »پانجیــن« نــام دارد و در نزدیــک  ایــن ســاحل 
ــل  ــاه آوری ــو« چیــن واقع شــده، از م ــه »لیائ رودخان
بــه مــدت چهــار مــاه از جلبک هــای دریایــی قرمــز 
پوشــیده می شــود؛ ایــن امــر باعــث شــده دولــت 
یــک  ســال 1988  از  را  زیبــا  ایــن منطقــه  چیــن 
گردشــگران  کند و  منطقــه تحــت حفاظــت تبدیــل 
مســیرهای  از  اســتفاده  بــا  می تواننــد  تنهــا 

کننــد. مشــخص از آن دیــدن 
پانجیــن  شــهر  کیلومتــری   30 در  خ  ســر ســاحل 
چیــن قــرار دارد. ایــن ســاحل نــام خــود را از ظاهــر 
باعــث  آنچــه  اســت.  گرفتــه  خــود  رنــگ  قرمــز 
گیــاه  نوعــی  می شــود،  قرمــز  رنــگ  ایــن  ایجــاد 
ک شــور می رویــد.  کــه در خــا اســت  رنــگ  قرمــز 
گیاهــان در طــول تابســتان ســبز هســتند؛ ولی  ایــن 
کم کــم قرمــز رنــگ  بــا رســیدن پاییــز و مــاه آوریــل 
می شــوند و منظــره ای شــبیه بــه یــک فــرش قرمــز 

رنــگ بــه وجــود می آورنــد.

Red Beach (Panjin, China)
Red Beach, located in Dawa County, 
Panjin, Liaoning, China, is famous for its 
landscape featuring the red plant of Suaeda 
salsa of the Chenopodiaceae family. It 
is based in the biggest wetland and reed 
marsh in the world. The landscape is 

عکس نوشت

کشور :  مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای 

اولین شبکه  های مدرن آب و فاضالب 
در استان اصفهان طراحی و اجرایی شد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان :

کیلومتر لوله گذاری اجرای بیش از 1600 
در دوساله دولت تدبیر و امید
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حتما بخوانید!
راه های از بین بردن کرم های...
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ــز در وزن گیــری جنیــن  گفــت: موی کارشــناس طــب ســنتی  یــک 
کــه ارزش غذایــی زیــادی دارد و طبیعــت آن  موثــر اســت؛ چــرا 
گــرم و تــر اســت. مویــز، مقــوی رحــم اســت و بــا مصــرف مویــز زنان 

ــاردار جنیــن خــود را از ســقط حفــظ می کننــد. ب
انگــور  مویــز،  داشــت:  اظهــار  ســنتی  طــب  کارشــناس  علــوی 

ــا روش ســنتی خشــک شــده  کــه روی بوتــه و ب رســیده ای اســت 
باشــد. بســته بــه نــوع انگــور خــواص مویــز متفــاوت اســت.

کــه  به گفتــه وی، مویــز در وزن گیــری جنیــن موثــر اســت؛ چــرا 
ــز  ــر اســت. موی گــرم و ت ــادی دارد و طبیعــت آن  ارزش غذایــی زی
مقــوی رحــم اســت و بــا مصــرف مویــز زنــان بــاردار جنیــن خــود را 

از ســقط حفــظ می کننــد.
  مویــز بــرای رفــع ضعــف معــده و بهبــود هضــم غــذای زنان 

باردار موثر اســت
کبــد اســت و  ــز، مقــوی  کارشــناس طــب ســنتی افــزود: موی ایــن 
بــاردار  زنــان  افزایــش قدرت  هاضمــه  و  معــده  تقویــت  موجــب 
کــه ضعــف معــده و ضعــف هضــم از مشــکات  می شــود؛ چــرا 

شــایع زنــان بــاردار محســوب می شــود.
گفــت: خــوردن مویــز در وعــده صبحانــه بــرای درمــان  علــوی 

عفونــت  گــوش,  عفونــت  ماننــد  عفونــی  بیماری هــای  انــواع 
دنــدان و ... مفیــد اســت.

وی ادامــه داد: مشــکات عفونــت دنــدان در دوران بــارداری از 
مشــکات شــایع زنــان بــاردار اســت و زنــان به دلیــل منــع مصــرف 
دارو دچــار مشــکل خواهنــد شــد؛ مصــرف مویــز در وعــده صبحانه 

می توانــد مانــع بــروز عفونــت دنــدان شــود.
و  کتــری  ضدبا ضــددرد،  اثــرات  دارای  مویــز،  افــزود:  ایشــان 

اســت.  ایمنــی  سیســتم  کننــده  تقویــت 
ک می کند    مویز ملین است و معده و روده ها را پا

کســازی روده  علــوی بیــان داشــت: مویــز، ملیــن اســت و باعــث پا
کننــده معــده اســت.  و معــده می شــود؛ مویــز، تقویــت 

ج  مویــز مــواد نامناســب و غلیــظ را آمــاده دفــع و از بــدن خــار
کمــک  کســازی خــون بــه ســامت جنیــن  ــا پا کــه ب می کنــد؛ چــرا 

می کنــد.
وی عنــوان کــرد: مویــز، تولیــد کننــده خــون صالــح و هضم کننــده 
کــه غــذای خــوب هضــم شــده  غذاســت؛ جنیــن از خــون صالحــی 
تولیــد می شــود، تغذیــه می کنــد. مویــز مقــوی اعصــاب و قلــب 

مــادر و جنیــن اســت.
گرم کننده بدن است   مویز 

نــوع  یــادآور شــد: بهتریــن مویــز  کارشــناس طــب ســنتی  ایــن 
چــاق، پرگوشــت، شــیرین و بی دانــه اســت و بدتریــن آن مویــز 

اســت.  کم گوشــت  و  بادانــه 
کننــده تمــام بــدن و خــوردن آن در فصــول ســرد بســیار  گــرم  مویــز 

مناســب است.
گــرم و مصــرف  کــرد: خیســاندن مویــز در آب  علــوی خاطرنشــان 

کننــده بــدن اســت. آن بســیار خون ســاز و تقویــت 

مویز از سقط جنین جلوگیری می کند

-«   حدیث روز   »-
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مدیــر عامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان در جلســه ای 
کــه بــا حضــور مهنــدس حمیدرضــا جانبــاز مدیــر عامــل 
کشــور برگــزار شــد،  شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
گذشــته، آبفــای اصفهــان  بیــان داشــت: در دوســال 
گیــری از رهنمودهــای مدیــر عامــل شــرکت  بــا بهــره 
برنامه  هــای  کشــور،  فاضــاب  و  آب  مهندســی 
کــرد تــا بــا یــک اســتراتژی یکپارچــه  منســجمی تدوین 
اســت  اصفهــان  آبفــای  شــأن  در  کــه  جایگاهــی  بــه 
ــد؛ در نهایــت توانســت در ارزیابــی عملکــرد  دســت یاب
شــرکت های آب و فاضــاب شــهری در ســال 93 بــه 

کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد . رتبــه اول 
ــرد: آبفــای اصفهــان  ک مهنــدس   هاشــم امینــی اعــام 
قــرار  کار  دســتور  در  پــروژه   122 دهــم،  دولــت  در 
بــه  یازدهــم  رقــم در دولــت  ایــن  کــه  داد؛ در حالــی 
یافــت؛  افزایــش  کــه 119 درصــد  رســید  پــروژه   268
ــرای  ــال ب همچنیــن در دولــت دهــم 1208 میلیــارد ری
شــد؛ هزینــه  فاضــاب  و  آب  بخــش  در   پروژه  هــا 
کــه ایــن رقــم در دولــت یازدهــم بــه 2358   در صورتــی 

کــه بیان گــر رشــد 95 درصــدی  میلیــارد ریــال رســید 
یازدهــم دولــت  در  شــده  هزینــه  اعتبــارات   افزایــش 

 است .
آب  تامیــن  منظــور  بــه  اصفهــان  آبفــای  گفــت:  وی 
شــرب مشــترکان در تابســتان 93، 55 چــاه اضطــراری 
ع آب دهــی چاه هــا 1300 لیتــر بــر  کــه مجمــو کــرد  حفــر 
ثانیــه اســت . ایــن پــروژه بــا هزینــه ای بالــغ بــر 170 

گرفــت. کار قــرار  میلیــارد ریــال در دســتور 
نصــب  و  لوله گــذاری  عملیــات  بــه  امینــی  مهنــدس 
انشــعابات آب و فاضــاب در دوســاله دولــت تدبیــر و 
امیــد پرداخــت و خاطرنشــان ســاخت : در 2 ســال اخیــر 
66 هــزار و 267 فقــره انشــعاب آب و 57 هــزار و 866 

فقــره انشــعاب فاضــاب نصــب شــد؛ 
کیلومتــر لوله گــذاری آب و  همچنیــن 764 هــزار و 946 
کیلومتــر لوله گــذاری فاضــاب انجــام  854 هــزار و 620 

گرفت.
مدیــر عامــل و رییــس هیئــت مدیــره شــرکت آبفــای 
اجــرای  و  آبرســانی  ح  هــای  طر بــه  اصفهــان  اســتان 

داشــت:  اظهــار  و  کــرد  اشــاره  فاضــاب  تاسیســات 
 ، گلپایــگان  بــه  آب رســانی  ح  طــر حاضــر  درحــال 
بــه  فاضــاب  ح  هــای  طر اجــرای  نیــز  و  خوانســار 
نجف آبــاد، داران، بوییــن و میاندشــت، خوانســار در 
ح بــه منظــور توســعه و  کار قــرار گرفــت؛ ایــن طــر دســتور 
ارتقــای خدمــات آبفــای اســتان بــه مشــترکان اجرایــی 

شــده اســت.
منجــر  کــه  عواملــی  از  یکــی  امینــی  مهنــدس 
در  ح  هــا  طر و  پروژه  هــا  اجــرای  موفقیــت  بــه 
میــان  مهربانــی  و  همدلــی  شــده  اصفهــان  آبفــای 
شــرکت  کارکنــان  همــه   : گفــت  و  دانســت  کارکنــان 
وحــدت،  و  همدلــی  بــا  اصفهــان  اســتان  آبفــای 
کــه  می کننــد  محولــه  وظایــف  انجــام  بــه  اقــدام 
موفقیت  هــای  در  بی تأثیــر  همدلــی  ایــن  مطمئنــا 
کــه  مــی رود  انتظــار  اســت.  نبــوده  کسب شــده 
شــبانه روزی  تــاش  بــا  اصفهــان  آبفــای  کارکنــان 
کشــور پیشــرو و فاضــاب   همچنــان در صنعــت آب 

 باشند .

در ســفر مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور 
بــه اصفهــان، بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر، حمیدرضــا 
جانبــاز در جمــع مدیــران شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
و  آب  صنعــت  در  اصفهــان  آبفــای  کنــون  ا هــم   : گفــت 
ــر  ــرآمد اســت؛ ب ــا س ــیاری از بخش  ه ــور در بس کش ــاب  فاض
ایــن اســاس مســئوالن امــر در شــرکت آبفــای اصفهــان بایــد 
گــر در تابســتان 95 و 96 بــا  کــه ا کننــد  طــوری برنامه ریــزی 
گر  کــم آبــی مواجــه شــدند، بــه عنــوان مثــال ا مشــکل جــدی 
رودخانــه زاینــده رود خشــک و چاه هــای فلمــن از مــدار بهــره 
کننــد  ج شــدند، بتواننــد طــوری ســناریو ســازی  بــرداری خــار

تــا آب شــرب مشــترکان پایــدار تامیــن شــود .
اولیــن  تولیــد  مــی رود  انتظــار  کنــون  ا هــم  افــزود:  وی 
اصفهــان  از  دانــش  انتقــال  و  دســتاورد  ایــده،  فنــاوری، 
و  آب  مــدرن  شــبکه  های  اولیــن  کــه  چــرا  گیــرد؛  صــورت 
فاضــاب در اســتان اصفهــان طراحــی و اجــرا شــد؛ بنابرایــن 
از  بایــد  هــم  فرســوده  شــبکه  های  بازســازی  چگونگــی 
ــا طــی ســال های آینــده ایــن دانــش  اصفهــان آغــاز شــود  ت

بــه دیگــر شــهرها انتقــال یابــد.
مهنــدس جانبــاز بــه اقتصــاد آب و فاضــاب اشــاره و عنــوان 
خ خدمــات آب و  کشــورها، نــر کنــون بســیاری از  کــرد: هــم ا
فاضــاب را محلــی محاســبه می کننــد؛ زیــرا نحــوه تامیــن، 

متفــاوت  مختلــف  نقــاط  در  خدمــات  کیفیــت  و  توزیــع 
اســت؛ بــه عنــوان مثــال در حــال حاضــر بــرای تولیــد هــر متــر 
مکعــب آب شــرب در قشــم، بیــش از 6 هــزار و 700 تومــان 
ایــن  مصــوب  قیمــت  بــا  کــه  حالــی  در  می شــود؛  هزینــه 

خدمــات ارایــه می شــود.
ــد  ــی خدمــات بای ــذاری محل خ گ گفــت: نر ــاز  مهنــدس جانب
کــه همــه ســاله نیــاز بــه  کشــور نهادینــه شــود؛ بــه طــوری  در 
مجــوز و مصوبــه شــورای اقتصــاد نباشــد ؛ زیــرا شــرکت های 
کــه بتواننــد مســتقل  آب و فاضــاب ایــن پتانســیل را دارنــد 
کننــد و بــرای تعادل بخشــی میــان هزینــه و درآمــد  عمــل 

دیگــر نیــاز بــه اعتبــارات تملــک دارایــی نداشــته باشــند.
کشــور خبــر از بســته  مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
مقــرر  گفــت:  و  داد  فاضــاب  و  آب  صنعــت  در  حمایتــی 
 400 و  هــزار   2 حمایتــی  بســته  از  نزدیــک،  آینــده  در  شــد 
میلیــارد تومانــی فاینانــس ورق در صنعــت رونمایــی شــود؛ 
قــرار اســت 300 میلیــارد تومــان از ایــن رقــم بــه اصفهــان 
در  کــه  رکــودی  بــه  باتوجــه  همچنیــن  یابــد؛  اختصــاص 
کشــور  ح  هــای آبرســانی در  گذشــته در اجــرای طر 3 ســال 
ح  هــای  بــه وجــود آمــده بــود، 40 تــا 55 درصــد اعتبــار طر
ــزرگ تامیــن می شــود؛ یــک میلیــون و 300 هــزار  آبرســانی ب
می شــود؛ داده  پیمانــکاران  تحویــل  فاینانــس  لولــه   تــن 

ــن  ــرای اولی ــز ب ــارکت و نی ــان اوراق مش ــارد توم ــزار میلی 2 ه
اســامی  منتشــر  خزانــه  اوراق  تومــان  میلیــارد   320 بــار 
کــه ایــن تدابیــر جهــت حضــور بیــش از پیــش بخــش  شــده 

خصوصــی در اقتصــاد اســت.
در  کــه  اســت  آن  از  کــی  حا بررســی  ها  کــرد:  اعــام  وی 
در  آبفــا  پروژه  هــای  اجــرای  آینــده،  ســال  دوم  ماهــه   6
گشایشــی در اجــرای امــور حاصــل  کشــور رونــق می یابــد و 
گرفتــه شــده در  کــه درنظــر  می شــود؛ ایــن درحالــی اســت 
ح  هــای آبرســانی  ســال آینــده، 23 درصــد از اعتبــارات طر
کاهــش  و 37 درصــد از اعتبــارات دولتــی بخــش فاضــاب 
نفــت  قیمــت  کــرده،  پیش بینــی  دولــت  کــه  چــرا  یابــد؛ 
افزایــش نمی یابــد و لــذا  بایــد فضــای حضــور بخــش خوبــی 

کنیــم. را در اقتصــاد فراهــم 
کــه بــا اســتاندار اصفهــان  مهنــدس جانبــاز بــه جلســه ای 
کــه بــا اســتاندار  گفــت: در جلســه ای  کــرد و  داشــت اشــاره 
اجــرای  دغدغــه  اصفهــان  اســتاندار  داشــتیم،  اصفهــان 
دومیــن ســامانه آبرســانی اصفهــان را داشــت و نیــز مدیریــت 
بحــران آب اصفهــان را هــم یکــی از اولویت  هــا دانســت؛ 
کــم  همچنیــن از عملکــرد آبفــای اصفهــان درگــذر از بحــران 
کــه ایــن مایــه مباهــات صنعــت  کــرد   آبــی ابــراز خرســندی 

کشــور اســت. آب و فاضــاب 


